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§

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-10-28
Dnr 2021/82

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen den 28 oktober 2021.

Sammanfattning
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.

Beslutsunderlag
1

1.1
2
2.2

3
4

5
5.12

5.14
5.19

5.21

Juridiska ärenden

Nr 524/2021, 525/2021, 526/2021
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättning av skilda slag när det inte är delegerat
till annan
Kommunstyrelsens ordförande 2021-06-15, 2021-08-31, 2021-09-02
Allmänna ärenden
Nr 534/2021, 546/2021
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar eller motsvarande
Gatuingenjör 2021-09-07
Verksamhetschef 2021-08-16
Ekonomiärenden
Upphandlingsärenden
Mark- och fastighetsärenden

Nr 586–587/2021
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-21
Nr 527–529/2021, 547/2021, 588–589/2021, 590/2021, 613–614/2021
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare
och granne i samband med bygglov eller motsvarande
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-06, 2021-09-13, 2021-09-14,
2021-09-21, 2021-09-23
Nr 562/2021
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet
Fastighetschef 2021-01-27
Nr 535/2021, 547/2021, 578/2021, 579/2021, 580/2021, 581/2021,
582/2021, 583/2021
2021/499, 2021/500, 2021/501, 2021/504, 2021/505, 2021/503y,
2021/502
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning
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6
6.4
7
8

8.1
8.4

8.8

8.20
9

9.4
10

av torgplats
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-09, 2021-09-13, 2021-09-14,
2021-09-15, 2021-09-17, 2021-09-21
Fritidsärenden
Nr 572/2021
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen
Enhetschef 2021-09-17
Kulturärenden
Personalärenden
Nr 523/2021, 530/2021, 533/2021, 536/2021, 537/2021, 544/2021,
548/2021, 563/2021, 565/2021, 566/2021, 585/2021, 591–592/2021,
616/2021, 617/2021, 619/2021
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och
visstidsanställning (inom budget)
Enhetschef 2021-09-01, 2021-07-26, 2021-09-07, 2021-08-23, 2021-0902, 2021-09-09, 2021-08-05, 2021-09-07, 2021-09-21, 2021-09-15
Sektorchef 2021-09-28, 2021-08-30, 2021-09-24
Nr 568/2021, 602/2021
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar
HR-chef 2021-08-17, 2021-09-23
Nr 521–522/2021, 531–532/2021, 564/2021, 567/2021, 593/2021, 594–
596/2021, 597/2021, 598–599/2021, 600/2021, 601/2021, 603/2021,
604–606/2021,
607–609/2021, 610–611/2021, 612/2021, 615/2021, 620–622/2021,
623/2021, 624/2021, 625-628/2021, 629/2021, 630/2021, 631/2021
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst
tolv månader
Enhetschef 2021-08-31, 2021-09-06, 2021-09-06, 2021-09-06, 2021-0920, 2021-09-16, 2021-09-20, 2021-09-16, 2021-09-20, 2021-09-17, 202109-20, 2021-09-24,
2021-09-28, 2021-09-27, 2021-09-22, 2021-09-28, 2021-09-24, 2021-0922,
2021-09-29
Verksamhetschef 2021-09-27
Nr 549/2021, 550/2021, 551/2021, 552/2021, 553/2021, 554/2021,
555/2021, 556/2021, 557/2021, 558/2021, 559/2021, 560/2021,
561/2021, 569/2021
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal
HR-chef 2021-09-04, 2021-09-07, 2021-08-17, 2021-08-19, 2021-09-07,
2021-08-17, 2021-08-30, 2021-09-13, 2021-08-18, 2021-08-23, 2021-0817, 2021-09-06,
2021-08-23, 2021-09-17
Planärenden
Nr 570/2021
2020/509
Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas
senare än inom fyra månader
Planchef 2021-02-16
Naturvårdsärenden
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11
12
13
14
15
16
17
17.19
18
19
20
21
22

22.1

22.2

Trafikfrågor
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklass
Grundskolan
Gymnasieskolan
Nr 571/2021, 618/2021
Beslut avseende att elev ska få byta studieväg
Enhetschef 2021-09-17, 2021-09-28
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 545/2021, 573/2021
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra
kommuner
Verksamhetschef 2021-09-06, 2021-08-25
Nr 538/2021, 539/2021, 540–543/2021, 574–575/2021, 584/2021
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola
Verksamhetschef 2021-09-01, 2021-08-19, 2021-08-26, 2021-09-13,
2021-09-06

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-30

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till
kommunstyrelsen 2021-10-28
2021/82, löpnummer 3308/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.

Beslutsunderlag
1

1.1
2
2.2

3
4

5
5.12

5.14
5.19

5.21

Juridiska ärenden

Nr 524/2021, 525/2021, 526/2021
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra
myndigheter samt vid förrättning av skilda slag när det inte är delegerat
till annan
Kommunstyrelsens ordförande 2021-06-15, 2021-08-31, 2021-09-02
Allmänna ärenden
Nr 534/2021, 546/2021
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar eller motsvarande
Gatuingenjör 2021-09-07
Verksamhetschef 2021-08-16
Ekonomiärenden
Upphandlingsärenden
Mark- och fastighetsärenden

Nr 586–587/2021
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-21
Nr 527–529/2021, 547/2021, 588–589/2021, 590/2021, 613–614/2021
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare
och granne i samband med bygglov eller motsvarande
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-06, 2021-09-13, 2021-09-14,
2021-09-21, 2021-09-23
Nr 562/2021
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet
Fastighetschef 2021-01-27
Nr 535/2021, 547/2021, 578/2021, 579/2021, 580/2021, 581/2021,
582/2021, 583/2021
2021/499, 2021/500, 2021/501, 2021/504, 2021/505, 2021/503y,
2021/502
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6
6.4
7
8

8.1
8.4

8.8

8.20
9

9.4
10

Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning
av torgplats
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-09, 2021-09-13, 2021-09-14,
2021-09-15, 2021-09-17, 2021-09-21
Fritidsärenden
Nr 572/2021
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen
Enhetschef 2021-09-17
Kulturärenden
Personalärenden
Nr 523/2021, 530/2021, 533/2021, 536/2021, 537/2021, 544/2021,
548/2021, 563/2021, 565/2021, 566/2021, 585/2021, 591–592/2021,
616/2021, 617/2021, 619/2021
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och
visstidsanställning (inom budget)
Enhetschef 2021-09-01, 2021-07-26, 2021-09-07, 2021-08-23, 2021-0902, 2021-09-09, 2021-08-05, 2021-09-07, 2021-09-21, 2021-09-15
Sektorchef 2021-09-28, 2021-08-30, 2021-09-24
Nr 568/2021, 602/2021
Fastställande av lön i nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar
HR-chef 2021-08-17, 2021-09-23
Nr 521–522/2021, 531–532/2021, 564/2021, 567/2021, 593/2021, 594–
596/2021, 597/2021, 598–599/2021, 600/2021, 601/2021, 603/2021,
604–606/2021,
607–609/2021, 610–611/2021, 612/2021, 615/2021, 620–622/2021,
623/2021, 624/2021, 625-628/2021, 629/2021, 630/2021, 631/2021
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst
tolv månader
Enhetschef 2021-08-31, 2021-09-06, 2021-09-06, 2021-09-06, 2021-0920, 2021-09-16, 2021-09-20, 2021-09-16, 2021-09-20, 2021-09-17, 202109-20, 2021-09-24,
2021-09-28, 2021-09-27, 2021-09-22, 2021-09-28, 2021-09-24, 2021-0922,
2021-09-29
Verksamhetschef 2021-09-27
Nr 549/2021, 550/2021, 551/2021, 552/2021, 553/2021, 554/2021,
555/2021, 556/2021, 557/2021, 558/2021, 559/2021, 560/2021,
561/2021, 569/2021
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal
HR-chef 2021-09-04, 2021-09-07, 2021-08-17, 2021-08-19, 2021-09-07,
2021-08-17, 2021-08-30, 2021-09-13, 2021-08-18, 2021-08-23, 2021-0817, 2021-09-06,
2021-08-23, 2021-09-17
Planärenden
Nr 570/2021
2020/509
Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas
senare än inom fyra månader
Planchef 2021-02-16
Naturvårdsärenden

, 3(3)

11
12
13
14
15
16
17
17.19
18
19
20
21
22

22.1

22.2

Trafikfrågor
Yttranden, anmälningar m.m. inom verksamheterna individ- och
familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg
Anmälan till överförmyndare
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten
Förskoleklass
Grundskolan
Gymnasieskolan
Nr 571/2021, 618/2021
Beslut avseende att elev ska få byta studieväg
Enhetschef 2021-09-17, 2021-09-28
Grundsärskolan
Gymnasiesärskolan
Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
Särskild utbildning för vuxna
Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna
Nr 545/2021, 573/2021
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra
kommuner
Verksamhetschef 2021-09-06, 2021-08-25
Nr 538/2021, 539/2021, 540–543/2021, 574–575/2021, 584/2021
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola
Verksamhetschef 2021-09-01, 2021-08-19, 2021-08-26, 2021-09-13,
2021-09-06

Camilla Lindman
Registrator
Kanslifunktionen
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§

Planbesked Bogesund 1:330 Dalgatan 14, Ulricehamn
Dnr 2020/509

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:330.

Sammanfattning
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen på begäran av någon som
avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller
att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan
om att inleda en sådan planläggning.
ByggArvid AB har inkommit med en begäran om planbesked för Bogesund 1:330. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra för dagligvaruhandel. Sökandens förslag är att utöka
byggnaden där FG Snickeri bedriver sin snickeriverksamhet för att istället uppföra en
livsmedelsbutik. Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en
detaljplan för att möjliggöra för dagligvaruhandel på Bogesund 1:330. Området är utsatt för
översvämningsrisker samtidigt som marken inte bedöms vara fast. Det kan därför bli aktuellt
med utredningar avseende bland annat dagvatten och markförhållanden. I nordlig och östlig
riktning om fastigheten utgör utvecklingsområde för stationsläge för närvarande en
begränsning för hur området kan bebyggas. Till följd av detta begränsas även möjligheten att
expandera i större omfattning och bygga en livsmedelsbutik i den storlek som sökanden
föreslår i situationsplanen. Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan men
överensstämmer med granskningsförslaget för den kommande översiktsplanen, Ulricehamn
2040, samt med planprogrammet för området som båda tillåter service i området. En
förutsättning för att inleda detaljplanearbete med standardförfarande är därav att områdets
föreslagna användning enligt granskningsförslaget för Ulricehamn 2040 förblir den samma.
Förvaltningen föreslår därför att detaljplanearbetet påbörjas efter det att översiktsplanen
Ulricehamn 2040 fått laga kraft.
Planstart kan tidigast påbörjas kvartal fyra 2022. Den genomsnittliga tiden för en
planprocess från planstart till laga kraft är cirka två år. Avgiften för planbesked med liten
åtgärd är 14 280 kronor enligt den taxa som gällde när planbeskedet inkom.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-10 från samhällsbyggnadschef
Utredning planbesked Bogesund 1:330, Dalgatan 14, Ulricehamn

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:330.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-10

Tjänsteskrivelse Planbesked Bogesund 1:330
Dalgatan 14, Ulricehamn
Diarienummer 2020/509, löpnummer 3082/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Positivt planbesked ges för upprättandet av ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:330.

Sammanfattning
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen på begäran av någon som
avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller
att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan
om att inleda en sådan planläggning.
ByggArvid AB har inkommit med en begäran om planbesked för Bogesund 1:330. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra för dagligvaruhandel. Sökandens förslag är att utöka
byggnaden där FG Snickeri bedriver sin snickeriverksamhet för att istället uppföra en
livsmedelsbutik. Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en
detaljplan för att möjliggöra för dagligvaruhandel på Bogesund 1:330. Området är utsatt för
översvämningsrisker samtidigt som marken inte bedöms vara fast. Det kan därför bli aktuellt
med utredningar avseende bland annat dagvatten och markförhållanden. I nordlig och östlig
riktning om fastigheten utgör utvecklingsområde för stationsläge för närvarande en
begränsning för hur området kan bebyggas. Till följd av detta begränsas även möjligheten att
expandera i större omfattning och bygga en livsmedelsbutik i den storlek som sökanden
föreslår i situationsplanen. Ansökan går inte i linje med nuvarande översiktsplan men
överensstämmer med granskningsförslaget för den kommande översiktsplanen, Ulricehamn
2040, samt med planprogrammet för området som båda tillåter service i området. En
förutsättning för att inleda detaljplanearbete med standardförfarande är därav att områdets
föreslagna användning enligt granskningsförslaget för Ulricehamn 2040 förblir den samma.
Förvaltningen föreslår därför att detaljplanearbetet påbörjas efter det att översiktsplanen
Ulricehamn 2040 fått laga kraft.
Planstart kan tidigast påbörjas kvartal fyra 2022. Den genomsnittliga tiden för en
planprocess från planstart till laga kraft är cirka två år. Avgiften för planbesked med liten
åtgärd är 14 280 kronor enligt den taxa som gällde när planbeskedet inkom.

Ärendet
Enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska kommunen på begäran av någon som
avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs eller
att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan
om att inleda en sådan planläggning.
ByggArvid AB har inkommit med en begäran om planbesked för Bogesund 1:330 belägen i
Bronäsområdet. Syftet är att utöka den befintliga byggnaden med avsikten om att bedriva
dagligvaruhandel. Fastigheten ägs för nuvarande av FG Snickeri AB som bedriver
snickeriverksamhet i byggnaden. Användningen i den nu gällande detaljplanen är industri
och lagerändamål vilket inte överensstämmer med livsmedelsbutik och leder därav fram till
behovet av en ny detaljplan. Sökandens förslag strider mot översiktsplanen till följd av att
förslaget inte går i linje med den fördjupade översiktsplanen. Denna tillåter inte
livsmedelshandel inom Bronäs vilket översiktsplanen bekräftar genom att det inte anges
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något som förändrar bedömningen om att en livsmedelsbutik anses olämplig. Däremot går
förslaget i linje med granskningsförslaget för den nya översiktsplanen, Ulricehamn 2040, och
planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn. Enligt Ulricehamn 2040 är
service är en av funktionerna som tillåts i området samtidigt som planprogrammet pekar ut
Bogesund 1:330 som område för handel/kontor/service/parkering.

Tidsplan och planprocess
Detaljplanen föreslås hanteras med standard planförfarande eftersom arbetet beräknas
påbörjas när den nya översiktsplanen, Ulricehamn 2040, fått laga kraft. En förutsättning för
detta är att områdets föreslagna användning i granskningsförslaget för den nya
översiktsplanen inte ändras. Detaljplanens ändamål är då förenligt med översiktsplanen.
Planen bedöms inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor
betydelse. Detaljplanen antas inte heller medföra en betydande miljöpåverkan.
Planstart kan tidigast påbörjas kvartal fyra 2022. Den genomsnittliga tiden för en
planprocess från planstart till laga kraft är cirka två år. Observera att en eventuell
överklagandeprocess påverkar när detaljplanen vinner laga kraft. Tidplanen är preliminär,
när en begäran om planbesked fått ett positivt beslut så bedöms planens prioritering
gentemot övriga detaljplaneärenden. Tiden för genomförande av en detaljplan kan påverkas
genom snabbt och smidigt agerande mellan kommun och exploatör där tillexempel
informationstillgång, tydlighet i utbyggnadsplaner etc. kan effektivisera processen.

Ekonomi
Avgiften för planbesked med liten åtgärd är 14 280 kronor enligt den taxa som gällde när
planbeskedet inkom. Faktura på avgiften skickas separat.
Det kommer att upprättas ett planavtal mellan kommunen och exploatören innan planarbete
påbörjas. I avtalet ska det framgå hur ansvar och kostnader fördelas mellan exploatören och
kommunen.

Bedömning
Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en detaljplan för att
möjliggöra för dagligvaruhandel på Bogesund 1:330 som begäran om planbesked omfattar.
Sökandens förslag strider mot den gällande översiktsplanen men går i linje med både
planprogrammet för området och granskningsförslaget till den nya översiktsplanen,
Ulricehamn 2040, som håller på att arbetas fram. En förutsättning för att inleda
detaljplanearbete med standardförfarande är därav att områdets föreslagna användning
enligt granskningsförslaget för Ulricehamn 2040 förblir den samma. Förvaltningen föreslår
därför att detaljplanearbetet påbörjas efter det att översiktsplanen Ulricehamn 2040 fått laga
kraft.
Sökandens förslag till exploatering enligt situationsplanen i ansökan visar på en utbyggnad
utanför fastighetsgränsen för Bogesund 1:330. Detta förslag bedöms för närvarande vara
ogenomförbart till följd av utvecklingsområdet för stationsläge som redovisas i både gällande
och kommande översiktsplan. Områdesgränsen för utvecklingsområdet följer
fastighetsgränsen i nordlig och östlig riktning vilket medför att förändringar som riskerar att
hindra eller påverka möjligheterna för utbyggnad av höghastighetsbana och
stationsanläggningar inte tillåts. Därav begränsas möjligheten att expandera i den
omfattningen och bygga en livsmedelsbutik i den storlek som föreslås i situationsplanen.
Vidare framgår det av utredningen att förhållandena avseende översvämningsrisker kommer
kräva åtgärder för att inte riskera olägenheter relaterat till förhöjda vattennivåer och skyfall.
Detta gäller även åtgärder avseende den nuvarande byggnaden som inte är anpassad efter
översvämningsriskerna. Utredningar som bland annat anses vara relevanta i ett
detaljplanearbete är markundersökning samt dagvatten. Parkeringsnorm för Ulricehamns
kommun ska följas i detaljplanearbetet.
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Beslutsunderlag
1

Utredning planbesked Bogesund 1:330, Dalgatan 14, Ulricehamn

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Elisabeth Dahlgren

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Alicia Falk
Planhandläggare
Planenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad
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Kommunstyrelsen

UTREDNING
Begäran om planbesked avseende detaljplan för Bogesund
1:330 i Ulricehamn
Syfte
ByggArvid AB har inkommit med en begäran om planbesked för Bogesund 1:330, Bronäs.
Ansökan avser ändring av detaljplan för att utöka befintlig byggnad till 3500 m2, avsikten är att
bedriva dagligvaruhandel. Fastigheten ägs för närvarande av FG Snickeri AB som bedriver
snickeriverksamhet. Området är idag utpekat som centrumområde i översiktsplanen men avsett
för industri och lagerändamål enligt detaljplanen.

Områdets läge
Bogesund 1:330 är belägen i Bronäsområdet norr om centrala Ulricehamn på Dalgatan 14.
Fastigheten är drygt 5300 m2 där storleken på den befintliga byggnaden är 1250 m2

Bild 1. Områdets läge utmarkerat med en röd cirkel

Bild 2. FG Snickeri, befintlig byggnad på fastigheten

Servitut/avtal på fastigheten
Bogesund 1:330 belastas av ett servitut för väg till förmån för Ulricehamn kommun. Vägen är
lokaliserad väster om befintlig byggnad och avsedd för tillfart till området och den mark
kommunen innehar norr om fastigheten.

Markägoförhållanden
Fastigheten ägs av FG Snickeri AB. Den situationsplan som ByggArvid AB skickat in i samband
med begäran om planbesked visar att den tänkta exploateringen sträcker sig utanför
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fastigheten Bogesund 1:330. Därav kan det bli aktuellt med markförvärv av del av Bogesund
1:100 som för nuvarande ägs av Ulricehamns kommun.

Bild 3. Situationsplan från ByggArvids ansökan

Bild 4. Nuvarande fastighetsindelning

Översiktsplan
Den gällande översiktsplanen för Ulricehamns kommun antogs av kommunfullmäktige
2015-10-29. I enlighet med denna är området för Bogesund 1:330 utpekat som
centrumområde och omnämns även som stadsutvecklingsområde. Ny bebyggelse i
centrumområdet anses gynnsamt till följd av att redan ianspråktagna områden utnyttjas och
att inga nya behövs exploateras. Översiktsplanen tydliggör även att fastigheten är lokaliserad
inom området för vattenstånd vid 200-års flöde vilket medför att hänsyn behöver tas till
översvämningsrisker. Bogesund 1:330 angränsar till utredningsområde för potentiellt
stationsläge för Götalandsbanan. Innebörden av detta är att förändringar som riskerar att
hindra eller påverka möjligheterna för utbyggnad av höghastighetsbana och
stationsanläggningar inte tillåts. Detta begränsar möjligheterna att bygga ut den befintliga
byggnaden norr om fastighetsgränsen. Sökandens förslag strider mot översiktsplanen till
följd av att förslaget inte går i linje med den fördjupade översiktsplanen. Denna tillåter inte
livsmedelshandel inom Bronäs vilket översiktsplanen bekräftar genom att det inte anges
något som förändrar bedömningen om att en livsmedelsbutik anses olämplig. En detaljplan
för det aktuella området måste därför utföras med ett utökat planförfarande.

Fördjupad översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen för Ulricehamn, Växtplats Ulricehamn, antogs av
kommunfullmäktige 2008-05-26. I denna fördjupade översiktsplan framgår att Bronäs är ett
utpekat område för bostäder där främst bebyggelse av flerbostadshus med 2-6 våningar ska
dominera. Även verksamheter ska ta plats i området där visionen beskrivs som en blandstad.
Handel ska finnas i mindre skala men inte i form av livsmedelshandel. Den handel som anses
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anpassad för området är ett specialutbud som nyttjar en bilburen kundkrets. Blandningen av
olika funktioner lyfts fram som central där kontor, handel, kultur och service utgör viktiga
delar. Vidare redogörs för bevarande av industribebyggelse och småskalighet. Den nya
bebyggelsen ska anpassas utefter den befintliga avseende storlek och utformning. En annan
aspekt att ta hänsyn till vid planering av området är översvämningsrisken. I viss omfattning
kan störande verksamheter få anläggas längst med väg 46 och 40. Den fördjupade
översiktsplanen redogör även för ett potentiellt resecentrum i anslutning till
Götalandsbanan. Förslaget med dagligvaruhandel strider mot den fördjupade
översiktsplanen då det avsedda området inte anses lämpligt för livsmedelshandel. En
detaljplan för det aktuella området måste därför utföras med ett utökat planförfarande.

Översiktsplan 2040
En ny översiktsplan är under framtagande, denna förväntas antas av kommunfullmäktige vid
årsskiftet 2021/2022. I översiktsplanen Ulricehamn 2040 framgår att det nuvarande
industri- och verksamhetsområdet planeras att omvandlas till ett nytt bostadsområde.
Hållbarheten står i fokus och där ska finnas blandad bebyggelse av service, kontor och
verksamheter. Totalt förväntas bostadsområde inrymma cirka 450 bostäder. Fastigheten
angränsar till ett område med gröna kilar som indikerar på att det finns viktiga funktioner
för ekosystemen i den närliggande miljön. Exploatering i dessa utrymmen ska ske med
hänsyn till de dessa kilarna så att dess funktion kan bibehållas. I det nya förslaget till
översiktsplan är utvecklingsområdet för stationsläge detsamma som i nuvarande
översiktsplan och Bogesund 1:330 angränsar fortsatt till utvecklingsområdet. Sökandens
förslag går i linje med granskningsförslaget för den nya översiktsplanen då service är en av
funktionerna som tillåts i området.

Planprogram
Planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn upprättades 2017-05-09
med syfte att utreda förutsättningar och visioner för området. Det övergripande målet med
planprogrammet är att beskriva en omvandling från industri- och verksamhetsområde till ett
blandstadsområde med centrumverksamhet och service. Fastigheten Bogesund 1:330
omfattas i delområde fyra i planprogrammet. Områdets huvudsakliga funktion är rekreation
och natur med en målbild om ett attraktivt, aktivt och tillgängligt grönområde. Bebyggelsen
inom området ska vara sparsam och koncentreras ytmässigt. Byggnaderna ska dessutom
utgöra en övergång mot intilliggande tätare bebyggelse och ska anpassas till grönskan.
Potentiella funktioner för området är fik och caféer, bostadsnära lekmiljö, familjeaktiviteter,
miljöer för interaktivt lärande, rekreativa samtal, cykelstråk, promenad med hund, möjlighet
till motion och sola/vila i det gröna. Utifrån detta ska området domineras av rekreativa
utomhusaktiviteter. I planprogrammet är fastigheten för Bogesund 1:330 utpekad som
område för handel/kontor/service/parkering med möjlighet till bostäder. Begäran om
planbesked går i linje med planprogrammet då fastigheten är utpekad för ändamål som
handel och service.
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Grönplan
I Grönplanen för Ulricehamns stad framgår att området kring Bogesund 1:330 dels utgörs av
naturpark och dels trafikområde. Naturpark som är förlagd intill vägar, vilket är detta fallet,
fyller en funktion som buller- och stoftdämpande och är därav viktiga att värna om. Lillsjön är
en mindre sjö belägen i anslutning till fastigheten där det föreslås anlagd grönska för att stärka
entrén till staden.

Gällande detaljplaner
Den nu gällande detaljplanen för området innefattande Bogesund 1:330 är förslag till ändring
och utvidgning av stadsplanen för industriområde vid Lillsjön i Ulricehamn, U_85-06-25.
Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 1985-04-25 och omfattar ett område som avgränsas
av gamla R40 i norr, Lillsjövägen i söder, Falköpingsvägen i öst och Ätran i väst.
Användningsbestämmelserna för planområdet avser industri och lagerändamål där 40% av
fastigheten Bogesund 1:100 får exploateras. Byggnadshöjden bestäms till maximalt sju meter.
Utöver industri och lagerändamål är planområdet även planlagt för park eller plantering samt
vattenområde.
2007-03-08 skedde en avstyckning från Bogesund 1:100 där Bogesund 1:330 bildade en ny
fastighet. Området för fastigheten Bogesund 1:330 omfattas helt av användningsbestämmelser
för byggnadskvarter där området endast får användas för industri och lagerändamål av sådan
beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och
trevnad.

Strandskydd
Fastigheten Bronäs 1:330 ligger inom strandskyddsområde men är upphävt i nuvarande
detaljplan. Om det skulle bli aktuellt även i en ny plan förutsätter detta att det finns särskilda
skäl. Kommunen får enligt plan- och bygglagen i en detaljplan bestämma att strandskyddet
enligt miljöbalken ska upphävas för ett område om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d§
miljöbalken. Detta utreds närmare i detaljplaneskedet.

Riksintressen
Området omfattas av riksintressen för kulturmiljö enligt 3 kap. miljöbalken. Ätrans dalgång är
riksintresse för kulturmiljövård vars syfte är att skydda historiskt värdefulla miljöer. Vid
exploatering som riskerar att skada värdena i dessa miljöer ska försiktighetsprincipen
tillämpas.

Fornlämningar
Det finns inte några kända fornlämningar inom eller i angränsning till planområdet.

Vattenskyddsområde
Bogesund 1:330 ligger inom sekundärt vattenskyddsområde.

Markförhållanden
Jordarten i området utgörs enligt SGUs karteringar av svämsediment. Marken i området
bedöms inte vara fast samtidigt som det runt Lillsjön och Ätran är det potentiellt hög
eroderbarhet. Fastigheten angränsar även i öst till aktsamhetsområde där det finns
förutsättningar för jordskred.
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Översvämningsrisk
Området är utsatt för översvämningsrisker. Detta avser både översvämning av Ätran vid 100års flöde och vid skyfall under både torra och blöta förutsättningar.

Bild 5: Skyfallskartering Ulricehamn,
torra förutsättningar, 100 års-regn

Bild 6: Skyfallskartering Ulricehamn,
blöta förutsättningar, 100-års regn

Bild 7: Översvämningskartering Ätran,
100-års flöde

Områdets förutsättningar
Området närmst fastigheten Bogesund 1:330 utgörs primärt av grönområde som angränsar
mot industri och väg. Lokaliseringen är god avseende vägförbindelser med närheten till
Falköpingsvägen som leder in mot staden. Närmsta hållplats för kollektivtrafik är Lidl som
finns 200 meter från fastigheten. Planområdet gränsar i söder till Tegelbruket som är en
pågående detaljplan där det planeras för 700 bostäder, centrumverksamhet och vård. Detta
skapar förutsättningar för en kundkrets i närområdet.

Föroreningar
Området är inte bedömt som ett potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsens EBH-stöd.

Planprocessen och preliminär tidplan
Detaljplanen föreslås hanteras med standard planförfarande eftersom arbetet beräknas
påbörjas när den nya översiktsplanen, Ulricehamn 2040, fått laga kraft. Planen bedöms inte
vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas
inte heller medföra en betydande miljöpåverkan. Förfarandet består av samråd, granskning och
antagande innan planen kan få laga kraft.
När detaljplanen påbörjats beräknas den ta cirka två år. Om den påbörjas kvartal fyra 2022
beräknas den därmed kunna antas kvartal fyra 2024. Tidplanen är preliminär och kan komma
att ändras under planprocessens gång. När en begäran om planbesked fått ett positivt beslut så
bedöms planens prioritering gentemot övriga detaljplaneärenden. Det sker en översyn av alla
planer två gånger per år, vilket innebär att prioriteringsordningen för detaljplanen då kan
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komma att förändras. Observera att en eventuell överklagandeprocess påverkar när
detaljplanen får laga kraft.
Planprioriteringen är något som beslutas politiskt. Prioriteringen grundar sig i kommunens
övergripande målsättning kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för
tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service samt planer
som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen. Tiden för
genomförande av en detaljplan kan påverkas genom snabbt och smidigt agerande mellan
kommun och exploatör där tillexempel informationstillgång, tydlighet i utbyggnadsplaner etc.
kan effektivisera processen.

Ekonomiska konsekvenser
Avgiften för planbesked med liten åtgärd är 14 280 kronor enligt den taxa som gällde när
planbeskedet inkom. Faktura på avgiften skickas separat.
Det kommer att upprättas ett planavtal mellan kommunen och exploatören innan planarbete
påbörjas. I avtalet ska det framgå hur ansvar och kostnader fördelas mellan exploatören och
kommunen.

Bedömning
Förvaltningens samlade bedömning är att det är positivt att det tas fram en detaljplan för att
möjliggöra för dagligvaruhandel på Bogesund 1:330 som begäran om planbesked omfattar.
Sökandens förslag strider mot den gällande översiktsplanen men går i linje med både
planprogrammet för området och granskningsförslaget till den nya översiktsplanen,
Ulricehamn 2040, som håller på att arbetas fram. En förutsättning för att inleda
detaljplanearbete med standardförfarande är därav att områdets föreslagna användning enligt
granskningsförslaget för Ulricehamn 2040 förblir den samma. Förvaltningen föreslår därför att
detaljplanearbetet påbörjas efter det att översiktsplanen Ulricehamn 2040 fått laga kraft.
Sökandens förslag till exploatering enligt situationsplanen i ansökan visar på en utbyggnad
utanför fastighetsgräns. Detta förslag bedöms vara ogenomförbart till följd av den begränsning
som utvecklingsområde för stationsläge utgör för närvarande. Områdesgränsen för
utvecklingsområdet följer fastighetsgränsen i nordlig och östlig riktning vilket medför att
förändringar som riskerar att hindra eller påverka möjligheterna för utbyggnad av
höghastighetsbana och stationsanläggningar inte tillåts. Därav begränsas möjligheten att
expandera i den omfattningen och bygga en livsmedelsbutik i den storlek som föreslås i
situationsplanen. Vidare framgår det av utredningen att förhållandena avseende
översvämningsrisker kommer kräva åtgärder för att inte riskera olägenheter relaterat till
förhöjda vattennivåer och skyfall. Detta gäller även åtgärder avseende den nuvarande
byggnaden som inte är anpassad efter översvämningsriskerna. Utredningar som bland annat
anses vara relevanta i ett detaljplanearbete är markundersökning samt dagvatten.
Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun ska följas i detaljplanearbetet.
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Ärendets beredning
I beredningen av ärendet har följande personer deltagit:
Claes Borglin, VA-ingenjör UEAB
Emma Persson, Samhällsplanerare
Filip Lindevall, Mark- och exploateringsingenjör
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör
Johan Persson Intrastruktur- och trafikplanerare
Pär Nordgren, Stf. enhetschef, miljösamordnare
Rasmus Karlsson, Planarkitekt
Stina Skogsberg, Gatuprojektör UEAB

Bilagor
Bilaga 1 Ansökan om planbesked (3 sidor).
Ett planbesked kan enligt 13 kap. 2 § plan- och bygglagen inte överklagas.
Pär Norgren
Planchef
Miljö och samhällsbyggnad

Alicia Falk
Planahandläggare
Planenheten
Miljö och samhällsbyggnad
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Handlingsplan för minskad mikroplastspridning
Dnr 2018/477

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Ulricehamns kommun 2022-2025
antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, baserat på två motioner (Dnr: 2016/60 respektive 2017/489) samt
en utredning av kunskapsläget, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga
spridningskällorna för mikroplaster och ge förslag till en handlingsplan för att minska
spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun (Dnr 2018/477). Kartläggningen av
spridningskällor sammanfattas i handlingsplanen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-06-08 från kanslichef
Handlingsplan för minskad mikroplastspridning

Förvaltningens förslag till beslut
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Ulricehamns kommun 2022-2025
antas.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-06-08

Tjänsteskrivelse Handlingsplan för minskad
mikroplastspridning
Diarienummer 2018/477, löpnummer 4016/2020

Förvaltningens förslag till beslut
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Ulricehamns kommun 2022-2025
antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, baserat på två motioner (Dnr: 2016/60 respektive 2017/489) samt
en utredning av kunskapsläget, beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga
spridningskällorna för mikroplaster och ge förslag till en handlingsplan för att minska
spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun (Dnr 2018/477). Kartläggningen av
spridningskällor sammanfattas i handlingsplanen.

Ärendet
Två motioner har inlämnats till kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun (§ 25, Dnr:
2016/60 respektive § 26, Dnr: 2017/489) angående minskad spridning av mikroplaster.
Förvaltningen genomförde hösten 2017 en utredning av kunskapsläget för mikroplaster. I
februari 2018 beslutade kommunfullmäktige, baserat på förvaltningens utredning, att anta
båda motionerna samt att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga spridningskällorna för
mikroplaster och ge förslag till en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i
Ulricehamns kommun.
Det sprids minst ca 31 ton mikroplaster per år i Ulricehamn. Kartläggningen identifierade 18
spridningskällor varav 11 stycken kunde skattas. Den föreslagna handlingsplanen utgår från
kartläggningen. Hänsyn har också tagit till redan pågående miljöarbete. Vidare har
handlingsplanen stämts av mot Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun.
Kartläggningens ursprungliga 18 spridningskällor/uppdragsområden har i handlingsplanen
prioriterats ner till 3 uppdragsområden:




Väg- och däckslitage
Konstgräsplaner
Ny-, till- och ombyggnation

Väg- och däckslitage samt konstgräsplaner är de enskilt två största utsläppskällorna (17
respektive 10 ton) och står för 87 % av utsläppen. Totalt omfattar handlingsplanen 17
åtgärder. Genom fokus på de två största spridningskällorna torde handlingsplanens
genomförande leda till minskade utsläpp av mikroplaster i kommunen.

Beslutsunderlag
1
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Beslut lämnas till
Kanslichef
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Lena Brännmar
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Riktlinjer Regler
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1

Bakgrund

Två motioner har inlämnats till kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun (§ 25 respektive
§ 26, Dnr: 2016/60 respektive 2017/489) angående minskad spridning av mikroplaster.
Förvaltningen genomförde hösten 2017 en utredning av kunskapsläget för mikroplaster. I
februari 2018 beslutade kommunfullmäktige, baserat på förvaltningens utredning, att anta
båda motionerna samt att ge förvaltningen i uppdrag att kartlägga spridningskällorna för
mikroplaster och ge förslag till en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplaster i
Ulricehamns kommun.

2

Syfte

Spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun ska minska och handlingsplanen
innehåller åtgärder för detta syfte. I urvalet av åtgärder har vägts in hur stor spridningskällan
är och hänsyn har tagits till annat miljöarbete som sker inom ramen för kommunens
verksamhet.
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Nulägesbild och omvärldsanalys

Kartläggningen konstaterar att det sprids minst ca 31 ton mikroplaster per år i Ulricehamn,
se Tabell 1. Största spridningskällor är väg- och däckslitage samt konstgräsplaner. Dessa
källor är också de nationellt, proportionellt största (Magnusson, et al. 2016). Kartläggningen
kunde inte skatta alla potentiella källor för spridning av mikroplast i kommunen. Detta beror
på att mikroplasternas effekter på hälsa och ekosystem uppmärksammats först på senare tid.
Vår kunskap inom området är relativt begränsad. Handlingsplanens inriktning är därför
främst inriktad på att öka kunskapen om mikroplaster genom omvärldsanalyser och
utredningar. Först därefter är det möjligt att hitta metoder för att minska spridning samt
bedöma metoderna utifrån tillämplighet, effektivitet och miljönyttokostnad i ett
Ulricehamnsperspektiv. Därefter, om så bedöms, kan det vara lämpligt att vidta konkreta
åtgärder. Handlingsplanen bör därför ses i ett långsiktigt perspektiv, snarare än ett
kortsiktigt, där kommunen behöver förbereda sig på att arbeta med frågan om minskad
mikroplastspridning under många år framöver.
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Koppling till övrigt miljöarbete i
kommunen

Under kartläggning av spridningskällorna och arbetet med denna handlingsplan antog
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun ”Strategi för kommunens arbete med lokala
miljöfrågor” (§ 227/2018, Dnr 2016/20). I denna fastställs en övergripande målsättning,
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tillsammans med ett flertal områden för miljöarbetet i kommunen. Detta gjorde att
handlingsplanen minskad spridning av mikroplaster fick omarbetas och därmed försenades.
Mikroplasthandlingsplanen har avvägts mot handlingsplan för miljöarbetet, undviker
dubbelarbete och utnyttjar synergieffekter för att uppnå bästa kostnadseffektivitet i åtgärder.

Tabell 1. Resultat från kartläggning och skattning av spridningskällor för mikroplast i Ulricehamns kommun. För
jämförelse anges spridningskällan andel av totala mikroplastspridning nationellt (Magnusson, et al., 2016).

Ulricehamn

Nationellt

Spridningskälla

Ton/år

Proportion
(%)

Uppdragsområden i
HP

Proportion
(%)

Väg- och däckslitage

17

55

X

61

Konstgräsplaner

10

32

X

18

Tvättvatten

2,3

7

Konstruktions- och
underhållsarbete

0,6

2

Båtbottenfärg

0,5

1,7

5

Hygienprodukter

0,2

0,7

0,5

Hushållsdamm

0,1

0,4

0,1

Industriell
produktion
&
Bojar & annan
hantering
utrustning
primärplast
Fritidsfiske
Behandlat organiskt
avfall

7
X

2

4
0,1

0,4

1
0,3

0,1

0,4

0,2

31

99,6

99,1

Nedskräpning
Plaståtervinning
Deponier
Täckplaster
jordbruk
Plastskräp båtar
Blästring
Läkemedel
Övrigt
Totalt

5
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Urval uppdragsområden

Kartläggningen av mikroplastspridningen i Ulricehamn tar upp 18 olika källor, se tabell 1. 18
spridningskällor blir för omfattande att arbeta med och en prioritering har gjorts. Här
redogörs för dessa bedömningar, urval och prioriteringar.
De potentiella uppdragsområdena Läkemedel, Plastskräp från båtar, Täckplaster,
Fritidsfiske, Bojar och annan liknande utrustning, Båtbottenfärg och Hushållsdamm, bedöms
vara områden som inte ingår i, eller endast marginellt berör, den kommunala verksamheten.
Uppdragsområdena prioriteras därför bort i steg 1, se figur 1.
Det finns ett flertal plastindustrier i kommunen. Sannolikt sker mikroplastspridning från
denna verksamhet. Industriell spridning av mikroplast skattades till 4 % av den totala
spridningen i Sverige (Magnusson et al., 2016). Även blästringsindustri kan potentiellt sprida
mikroplaster. Kommunen utövar tillsyn på sådana verksamheter. Här antas att tillsynen är
progressiv, att mikroplastspridning kan ingå i den normala tillsynen samt att krav ställs på
aktiva åtgärder för spridningsbegränsning. Bedömningen görs att spridningskällorna ingår i
kommunens normala tillsynsverksamhet och prioriteras därför bort i steg 2, se figur 1.

Figur 1. Schematisk skiss av urval och prioritering av uppdragsområden i denna handlingsplan. Kartläggningen
av spridningskällor för mikroplast i Ulricehamns kommun omfattade 18 spridningskällor. Kommunen kan inte
samtidigt arbeta med 18 spridningskällor varför en prioritering har gjorts, se även tabell 1. Figuren visar
prioriteringsprocessens olika steg och i texten redogörs för bedömningarna som ligger till grund för
prioriteringarna. Prioriteringarna resulterar i 3 uppdragsområden.

Fyra potentiella uppdragsområden behandlar spridningskällor inom ramen för kommunens
avfallshantering nämligen, Plaståtervinning, Behandlat organiskt avfall, Deponier och
Nedskräpning. Avfallshanteringen är ett uppdragsområde i den antagna strategin för
miljöarbetet i kommunen. Ett arbete pågår att ta fram en regional avfallsplan för
Boråsregionen. De fyra potentiella uppdragsområdena (se ovan) behandlas alltså i andra
styrdokument och har därför prioriterats bort i denna handlingsplan, se figur 1, steg 3.
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Tvättvatten är en stor spridningskälla både nationellt och i Ulricehamn, och orsakas av
mikroplast i kläder som frigörs vid tvättning. Även hygienprodukter innehåller mikroplaster
som sprids vid användning. Båda spridningskällorna finns inom kommunal verksamhet.
Förslaget till handlingsplan för lokalt miljöarbete innehåller ett uppdragsområde där varje
verksamhet ska arbeta med miljöförbättringar i sin verksamhet. Av denna anledning
prioriteras Tvättvatten och Hygienprodukter bort, se figur 1, steg 4.
Därmed har från början 18 potentiella uppdragsområden prioriterats ner till 3, se figur 1.
Uppdragsområdena är breda och delas i en del fall in i delområden. En kort beskrivning
snävar in det specifika området och de åtgärder som ska genomföras. Åtgärderna ger
möjlighet för ansvariga och medansvariga att själva utnyttja sin kompetens, komma med
egna idéer, anpassa till den egna verksamheten och tillgängliga resurser vid genomförandet.
Genomförande bör ske i dialog med miljöstrateg som också ska ses som en resurs.
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Uppdragsområden

6.1 Väg- och däckslitage
Spridning av mikroplast genom slitage av vägbanor och fordonsdäck är den största skattade
spridningskällan för mikroplaster i Ulricehamns kommun. Åtgärder som minskar
spridningen är därför angelägna. Spridningskällan är komplex och kan minskas på olika sätt.
Åtgärder kan fokusera på källan och/eller på att fånga upp mikroplasten som sprids.

6.1.1 Åtgärder inriktade på källan
6.1.1.1 Vägbeläggning
Mikroplast tillsätts för att öka vägbeläggningens flexibilitet. Genom utredning ökas
kommunens kunskap om olika vägbeläggningar ur ett mikroplastperspektiv. Utredningen
bör bl.a. belysa olika vägbeläggningsmaterial och deras mikroplastinnehåll som finns
tillgängliga, hur vägbeläggningens kvalitet påverkas av mikroplastinnehållet, hur stor
merkostnaden blir att använda mindre mikroplastinnehåll i förhållande till hälso- och
miljönytta, etc. Utredningens resultat tillämpas på de vägar kommunen har rådighet över och
vid behov upprättas checklistor, rutiner, etc. för tillämpning vid val av vägbeläggning. Arbetet
följs upp genom att skatta mikroplastutsläpp från de vägar kommunen har rådighet över.
Mikroplastspridningen ska minska så mycket som möjligt jämfört med ett referensår.
Uppdrag

Ansvarig

Medaktörer

Tidsram

Utred vägbeläggningar ur mikroplastperspektiv MSB MSB – miljö 2022
och hur det påverkar miljö- och hälsonytta,
exploatering SOU
kostnader och kvalité på vägbeläggningar.
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Utifrån utredningen upprätta eventuella
checklistor, rutiner, etc. som tillämpas vid val
av vägbeläggning.

MSB exploatering

2023

Mål & Uppföljning: skattat mikroplastutsläpp
jämfört med referensår, utsläpp ska minska så
mycket som möjligt

MSB –
SoU
exploatering

2023 - 2025

6.1.1.2 Däck
Mikroplast tillsätts för att öka däckens flexibilitet. Även om kommunens bilar utgör en liten
andel av totala antalet bilar i kommunen bör kommunen eftersträva att vara en förebild i sin
verksamhet. Däcktillverkningen är under utveckling och kommunen bör omvärldsbevaka för
att se när det kommer fram däck med mindre mikroplastinnehåll alternativt mindre slitage
och då utreda möjlighet för användning utifrån olika perspektiv, t.ex. säkerhet, mm.
Däckslitaget, och därmed mikroplastutsläppet, påverkas av däcktryck, hjulbalansering och
körstil. Däcktryck och hjulbalans justeras regelbundet på kommunens bilar. Körstil är den
faktor som mest påverkar däckslitaget. Därför bör utredas om en ecodrivingutbildning borde
införas för de medarbetare som använder bil i tjänsteutövning. Utbildningen kan också få
positiva effekter på privatbilskörningen. En sådan utredning bör innefatta bl.a.
utbildningskostnad, minskade kostnader för däckinköp, miljönytta, om utbildningen ska
göras obligatorisk, mm. Målsättningen är att minska mikroplastspridningen från däckslitage.
Möjligheter att följa upp däckslitaget behöver utredas för att hitta mest effektiva metod.
Uppdrag

Ansvarig

Medaktörer

Tidsram

Kontinuerlig omvärldsanalys av
däckutvecklingen och vid behov utreda om nya
däcktyper kan användas på kommunens bilar

SoU

UEAB

2022 - 2025

Utredning av ecodrivingutbildning

SoU

UEAB –
tjänstebilsansvarig

2022

Mål: mikroplastspridning från däck ska minska SoU
Uppföljning: bästa metod för skattning av
däckslitage utreds och mest effektiva metod
används

UEAB –
tjänstebilsansvarig

2022 - 2025

6.1.2 Åtgärder inriktade på uppsamling
6.1.2.1 Uppsamling vägpartiklar
Under bilkörning lossnar gummi som innehåller mikroplast från däcken och hamnar på
vägbanan för att sedan, med regnvatten, rinna ner i dagvattenbrunnar och föras ut i
vattendrag. Genom att sopa gatorna fler gånger och mera regelbundet skulle eventuellt mer
mikroplast hindras att nå ut i naturen. Det material som sopas upp från gatorna idag
innehåller mikroplaster. Det är viktigt att uppsamlat material deponeras på ett sådant sätt att
mikroplaster inte läcker ut alternativt att det renas från mikroplaster. Kommunen behöver
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utreda vilka möjligheter som finns och speciellt bör fokus bl.a. ligga på hur mycket mer
mikroplast som potentiellt samlas upp med ökat antal sopningar jämfört med idag samt om
ökade kostnader är miljöeffektiva. Vidare behöver utredas möjligheter till deponi av material
utan/med minimalt läckage alternativt rening av materialet från mikroplaster, speciellt vilka
metoder som finns tillgängliga samt om ökade kostnader är miljöeffektiva. Visar utredning
på åtgärder som är kostnadseffektiva med god miljönytta genomförs eventuella
åtgärdsändringar. Målet är att mikroplastspridningen genom vägpartiklar ska minska och
uppföljning sker genom att minskningen skattas.
Uppdrag

Ansvarig

Medaktörer

Tidsram

Utred miljönytta och
kostnadseffektivitet med extra,
regelbundna gatusopningar samt
metoder för omhändertagande (deponi,
rening) av uppsamlat material

MSB UEAB, SoU
exploatering

2022

Genomför eventuella åtgärdsändringar

MSB UEAB, SoU
exploatering

2023

Mål: Mikroplastspridning via
vägpartiklar ska minska. Uppföljning:
Mikroplastspridning skattas

MSB SoU
exploatering

2023 - 2025

6.1.2.2 Förhindra spridning via dagvatten
Det pågår forskning och utveckling kring hur mikroplaster kan samlas upp genom filter i
dagvattenbrunnar och därmed förhindra spridning till vattendrag. Detta skulle kunna vara
ett komplement eller alternativ till ökad gatusopning. Kommunen behöver utreda frågan bl.a.
vilka filter som finns tillgängliga och hur effektiva de är, om det blir effektivare att begränsa
filteranvändning till de mera trafikerade vägarna och/eller rondeller, etc. Vidare behöver
frågan om hur filtrerat material ska tas omhand utredas. Så långt som möjligt behöver
perspektivet i utredning vara att studera miljönytta jämfört med kostnad för att hitta
effektiva lösningar. Visar utredningen att det finns kostnadseffektiva lösningar med god
miljönytta genomförs eventuella åtgärder. Målet är att minska mikroplastspridning och
uppföljning sker genom att skatta spridningsminskning.
Uppdrag

Ansvarig

Medaktörer

Tidsram

Utred möjligheterna att via filter i
dagvattenbrunnar minska spridning av
mikroplaster från väg- och
däckpartiklar på ett kostnadseffektivt
sätt med god miljönytta

SoU

UEAB

2022

Utifrån utredningens resultat
genomföra eventuella åtgärder

MSB –
UEAB, SoU
Exploatering
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2023

Mål: minska spridning av mikroplast
via väg- och däckpartiklar genom filter
i dagvattenbrunnar. Uppföljning:
skatta minskning i mikroplastspridning

SoU

UEAB

2024 – 2025

6.2 Konstgräsplaner
Mikroplastspridning via granulat från konstgräsplaner på Lassalyckan utgör den näst största
spridningskällan i kommunen, ca 10 ton/år (se tabell 1; Alinvi, 2019). Frågan om byte av
underlag på konstgräsplanerna har utretts av sektor Service i ett budgetuppdrag (Dahl,
2020). För fotbollsspel rekommenderas att konstgräset innehåller granulat. Inom EU
behandlas frågan om ett totalförbud för användning av granulat på konstgräsplaner. En
realistisk bedömning är att effekterna av ett sådant förbud (bl.a. övergångsperiod på 6 år)
ligger 7 – 10 år framåt i tiden. Utredningen, Dahl (2020), visar att det i dagsläget, ur
mikroplastperspektiv är bäst att byta till konstgrästypen Saltex BioFlex. Denna typ av
konstgräsplan minskar granulatet och därmed mikroplastspridningen med 70 % jämfört med
befintligt konstgräs. Några av de åtgärder som föreslås av SvFF för minskad
mikroplastspridning har genomförts, bl. a. har filter satts in i dagvattenbrunnarna.
Ett byte till Saltex BioFlex-underlag på A-plan innebär minskad spridning från 1 av de 4
planerna på Lassalyckan. De befintliga planerna släpper idag ut total 10 ton mikroplaster per
år, dvs. 2,5 ton/plan. Enligt utredningen, Dahl (2020), släpper Saltex BioFlex ut 70% mindre
mikroplast jämfört med befintlig matta. Detta innebär att byte till Saltex BioFlax på en av
planerna minskar till 0,75 ton/år på denna plan, totalt för de 4 planerna (med byte på en
plan) skulle detta innebära en minskning från 10 ton/år till 8,5 ton/år, en total minskning
med 1,75 ton/år eller 17,5 %. Byte till Saltex BioFlex på alla 4 planerna skulle innebära att
spridningen av granulat minskar från 10 ton/år till 3 ton/år. Åtgärderna nedan utgör ett
komplement till konstgräsbyte av typ som släpper ut mindre mikroplast med syfte att
ytterligare minska utsläppen.

6.2.1 Slutet dagvattensystem
Granulaten är lättspridda och sprids på olika sätt runt planerna. Väl utanför planen, och då
installerade filter i dagvattenbrunnar inte fungerar optimalt, följer granulaten med dagvatten
och sprids i dagvattensystemet utanför Lassalyckanområdet. Kommunen behöver utreda om
det går att få till ett slutet dagvattensystem med en utsläppspunkt där granulat kan filtreras
bort innan vattnet släpp ut i övriga dagvattensystemet. En sådan utredning bör innefatta
kostnader och miljönytta. Målsättning är att inget granulat ska släppas ut utanför
Lassalyckanområdet till övriga dagvattensystemet. Utredning utgör underlag för fortsatt
diskussion och eventuella ytterligare åtgärder.
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Uppdrag

Ansvarig

Medaktörer

Tidsram

Utreda möjligheterna till ett slutet
dagvattensystem med ett granulatfilter i
en utsläppspunkt kring fotbollsplanerna
på Lassalyckan, inkluderande kostnader,
miljökostnader och miljönytta

SOU

UEAB,
Service Fritid

2022

Om utredningen leder till åtgärder Mål: inget utsläpp av granulat från
konstgräsplanerna. Uppföljning: jämför
påfyllt granulat med uppfångat granulat
i utsläppspunkt

Service Fritid

SOU

2023 - 2025

6.2.2 Omhändertagande av snö
Under vinterhalvåret skottas planer och i snön följer med en ansenlig mängd granulat.
Bortskottad snö läggs på speciell plats för att smälta. Då snön smält återanvänds och återförs
granulaten till planerna. För att effektivisera återanvändningen behöver underlaget där snön
förvaras, idag grus, förbättras och det bör också säkerställas att granulatspridning från
platsen inte sker. Förvaringsplats för snö har utretts tidigare. Medel för byggnation finns
avsatta i budget för 2021. Kvarvarande del av omhändertagandet av snön är driften.

Uppdrag

Ansvarig

Drift av anläggning

Service Fritid

Medaktörer

Tidsram
2022 - 2025

6.3 Ny-, till- och ombyggnation
Mikroplastspridning i samband med ny-, till- och ombyggnation (konstruktions- och
underhållsarbete) skattas i Ulricehamn till ca 600 kg per år och utgör 2 % av total spridning
(Alinvi, 2019). Källan är svår att beräkna och är med stor sannolikhet underskattad. Minskad
plastanvändning i samband med ny-, till- och ombyggnation är ett område under stark
utveckling. Möjlighet finns idag att välja alternativa material och/eller material med mindre
plastinnehåll. Användningen av plaster ska därför minska i kommunala byggnader.
Förändring behöver ske både vid tillbyggnads- och ombyggnadsarbeten samt nybyggnation.
Området är under stark frammarsch och kommunen behöver bygga upp sin kunskap om
byggnadsmaterialen och vilka alternativ som finns, samt följa utvecklingen. Sådan kunskap
måste utnyttjas tidigt i planeringen av olika byggnadsprojekt. Utifrån insamlad kunskap
skapas riktlinjer för hur plastanvändningen vid ny-, till- och ombyggnation kan minska.
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Riktlinjerna används för att skapa nya rutiner och checklistor som underlättar
projekteringsarbetet.
Uppdrag

Ansvarig

Medaktörer

Tidsram

Förslag till riktlinjer för hur
plastanvändningen vid till-, om- och
nybyggnation kan minska

Service –
Fastighet

SOU

2022 - 2023

Skapa rutiner och checklistor för
minskad plastanvändning

Service –
Fastighet

SOU

2023 - 2025
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§

Skattesats 2022 för Ulricehamns kommun
Dnr 2021/535

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Utdebiteringen för 2022 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras
på mötet i början av oktober.
Skattesats i Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har under 2021 en högre total skattesats (kommun och region) än
riksgenomsnittet (26 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 33 öre lägre.
Kommunens utdebitering uppgår under 2021 till 21,05 procent per skattekrona (”kronor per
intjänad hundralapp”).
Budget/flerårsplan 2022-2024, skattesats 2022 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att
utdebiteringen 2022 fastställs till 21,05 procent per skattekrona, dvs oförändrad skattesats.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-09-30 från ekonomichef

Förvaltningens förslag till beslut
Utdebiteringen för 2022 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-30

Tjänsteskrivelse Skattesats 2022 för Ulricehamns
kommun
Diarienummer 2021/535, löpnummer 3324/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Utdebiteringen för 2022 föreslås oförändrad till 21,05 procent per skattekrona.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för
kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det
följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras
på mötet i början av oktober.
Skattesats i Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har under 2021 en högre total skattesats (kommun och region) än
riksgenomsnittet (26 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 33 öre lägre.
Kommunens utdebitering uppgår under 2021 till 21,05 procent per skattekrona (”kronor per
intjänad hundralapp”).
Budget/flerårsplan 2022-2024, skattesats 2022 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges
sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att
utdebiteringen 2022 fastställs till 21,05 procent per skattekrona, dvs oförändrad skattesats.

Ärendet
Se sammanfattning.

Beslutsunderlag

Beslut lämnas till
Ekonomichef

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben
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§

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2022
Dnr 2021/474

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2022.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tjänsteskrivelse 2021-09-10 från samhällsbyggnadschef
Taxa 2022 Miljöenheten
Taxa 2022 Planenheten
Taxa 2022 Byggenheten
Taxa 2022 Exploateringsenheten
Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2022
Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter
Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2022
Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2022
Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2022
Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2022
Bilaga 7 Taxa for prövning och tillsyn av tobak
Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2022
Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2022
Bilaga Kart-och mättaxa 2022
Bilaga Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen
2022

Förvaltningens förslag till beslut
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2022-01-01.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-10

Tjänsteskrivelse Taxor miljö och samhällsbyggnad år
2022
Diarienummer 2021/474, löpnummer 3087/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2022.

Ärendet
Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska
anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och
samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit
fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2022.
Miljö och samhällsbyggnad har taxorna och beräkningsunderlag som ses över årligen för att
följa kommunens kostnader och vara skäliga för kommunmedborgare och företagare.
Taxorna och beräkningsunderlagen är av avgörande betydelse för det ekonomiska utfallet.
Kommunen kan genom taxorna styra kostnadstäckningsgraden, således hur mycket som
finansieras via skatteintäkter respektive avgifter. I bilagda dokument framgår kommentarer
på väsentliga förändringar och justeringar som föreslås inför 2022.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Taxa 2022 Miljöenheten
Taxa 2022 Planenheten
Taxa 2022 Byggenheten
Taxa 2022 Exploateringsenheten
Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2022
Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter
Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2022
Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2022
Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2022
Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2022
Bilaga 7 Taxa for prövning och tillsyn av tobak
Bilaga 8 Taxa for serveringstillstånd 2022
Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2022
Bilaga Kart-och mättaxa 2022
Bilaga Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen
2022

Beslut lämnas till
Samhällsbyggnadschef
Miljö- och byggnämnden

2021/474, 3087/2021 2(2)

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Sanna Andersson
Utredare
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Taxeöversyn inför budget 2022
Miljö

Innehållsförteckning
1

Taxor
3

Bilagor
Bilaga 1: Bilaga 1 Taxa Miljobalken 2022
Bilaga 2: Bilaga 2 Taxa Foder och animaliska biprodukter 2022
Bilaga 3: Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2022
Bilaga 4: Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2022
Bilaga 5: Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2022
Bilaga 6: Bilaga 6 Taxa Folkölstillsyn 2022
Bilaga 7: Bilaga 7 Taxa for provning och tillsyn av tobak och liknande produkter 2022
Bilaga 8: Bilaga 8 Taxa for serveringstillstand 2022
Bilaga 9: Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2022

Miljö, Taxeöversyn inför budget 2022
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1 Taxor
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN
LIVSMEDEL ETC
Livsmedel offentlig kontroll

1 384 kr/tim

1 410 kr/tim

Tobak tillsyn

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Tillstånd tobak

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Tillfälligt tillstånd Tobak

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Folköl

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Tillsyn receptfria läkemedel

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Kemikalier

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Miljöfarlig verksamhet

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Hälsoskydd

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Solarier

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Foder eller animaliska biprodukter

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Sprängämnesprekursorer

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Ansökan och förändring i serveringstillstånd

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Avgift för kunskapsprov

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Fast tillsynsavgift serveringsställen, med
öppettider till kl 02.00

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Rörlig tillsynsavgift för alkoholservering
beroende på omsättning

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

550 kr

1 026 kr

Extra kontroll

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Försvårad delgivning

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

TAXOR FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM
MILJÖOMRÅDET ETC

PRÖVNING OCH TILLSYN AV
SERVERINGSTILLSTÅND

Påminnelse 1 och 2 försenad
restaurangrapport

Kommentar
Taxorna ska ses ihop med bilagda taxor och beräkningsgrunder.
Beloppen är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och byggnämndens
verksamhetsområde, med utgångspunkt i 2021 års belopp. Beloppen är uppräknade utifrån prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Under 2021 infördes efterhandsdebitering inom årlig tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Under 2022 kommer detta att
införas även för årlig tillsyn av hälsoskyddsverksamheter.
Den 1 april 2021 trädde en ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter i kraft. I och med detta så behöver Miljö- och byggnämndens taxa enligt livsmedelslagen ändras
för att anpassas till det nya regelverket och möjliggöra ett avgiftsuttag för arbetsmoment som taxan inte täcker idag.
Förordningen är en anpassning av den nya kontrollförordningen, som började gälla från och med den 14 december
2019.
För att fullt ut kunna tillämpa kontrollförordningen när det gäller finansiering så har Sveriges lagstiftning behövt
anpassas. Dessa anpassningar har varit försenade, men den 1 april 2021 trädde förändringarna i livsmedelslag
(2006:804) och livsmedelsförordning (2006:813) i kraft. Enligt 28 § livsmedelslagen (2006:804) får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet. Bemyndigandet innefattar också en rätt att föreskriva en skyldighet för kommuner
att ta ut sådana avgifter. Med stöd av bemyndigandet har regeringen beslutat om den nya förordningen (2021:176)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF). I LAF föreskrivs att en
kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska täckas av avgifter.
Inför 2021 genomfördes en övergripande förändring av taxorna gällande årlig avgift för serveringstillstånd. Inför
2021 görs några mindre justeringar av dessa för att i högre grad säkerställa en mer jämställd debitering.
Grundavgiften delas in i tre nivåer beroende av alkoholomsättning och den rörliga avgiften läggs i intervall

Miljö, Taxeöversyn inför budget 2022
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motsvarande 1,5 timmar i stället för 2 timmar. Spärren för att debiteras mer än lägsta avgift höjs från 50 000 kronor
till 200 000 kronor.
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Taxeöversyn inför budget 2022
Plan

Innehållsförteckning
1

Taxor
3

Bilagor
Bilaga 1: Kart-och mättaxa 2022

Plan, Taxeöversyn inför budget 2022
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1 Taxor
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

TAXOR VID DETALJPLANER
Planavgiftvid markförsäljning (faktureras vid
fastighetsförsäljning,100 % BTA)

mPBB*PF*OF

Planbesked liten åtgärd

300 *mPBB

300 *mPBB

Planbesked medelstor åtgärd

350 *mPBB

350 *mPBB

Planbesked stor åtgärd

400 *mPBB

400 *mPBB

73 500 kr

75 000 kr

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

157 500 kr

160 800 kr

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

262 600 kr

268 100 kr

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

367 700 kr

375 400 kr

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

472 700 kr

482 600 kr

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

630 400 kr

643 600

Timtaxa

Timtaxa

Förenklad nybyggnadskarta

mPBB*NFK

mPBB*NFK

Nybyggnadskarta

mPBB*NFK

mPBB*NFK

Kartprodukt och mätning vid strandskydd

mPBB*NFK

mPBB*NFK

Utstakningsavgift

mPBB*UF

mPBB*UF

Lägeskontroll

Framtagande av ny
detaljplan/detaljplanändring/områdesbestämmelser
vid planavtal
Klass 1, Mycket enkelt planärende eller upphävande
av detaljplan med liten planproblematik, begränsad
yta, få sakägare. Exempelvis ändring av
planbestämmelser.

KART OCH MÄTTAXA:
Bygglovskarta

mPBB*MF

mPBB*MF

Grundkarta

Timtaxa

Timtaxa

Inmätning av objekt utöver det som ingår i
grundkartan.

Timtaxa

Timtaxa

Gränsutvisning/gränsutredning

Timtaxa

Timtaxa

Digitalt ortofoto, KF=7,5

mPBB*KF*HA

mPBB*KF*HA

Stadsmodell i 3D, KF= 7,5

mPBB*KF*HA

mPBB*KF*HA

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

mPBB*KF*HA

mPBB*KF*HA

mPBB*MF

mPBB*MF

Utskrift

mPBB*A*ÅF

mPBB*A*ÅF

Timtaxa

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Markering och inmätning av tillfällig punkt

Kommentar
Taxorna avseende kart och mät ska ses ihop med bilagan. I denna finns definitioner och beräkningsgrunder.
För framtagande av ny detaljplan/detaljplanändring/områdesbestämmelser vid planavtal så har priset justerats
utifrån prisindex för kommunal verksamhet, vilket är cirka 2 %. Avgifterna har avrundats till närmsta hundratal.
Planavgift vid markförsäljning tas bort då förvaltningen behöver se över rutinen för hur en sådan avgift eventuellt ska
användas. Detta arbete kommer ske i samband med översyn av taxan inför år 2023.
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Taxeöversyn inför budget 2022
Bygg

Innehållsförteckning
1

Taxor
3

Bilagor
Bilaga 1: Forslag_Taxa_2022
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1 Taxor
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

TAXOR FÖR BYGGLOV
Bygg/plan/mät, timavgift
Anmälan
Prövning för bygglov
Villkorsbesked

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

HF2*mPBB*OF*XF

HF2*mPBB*OF*XF

(HF1+HF2)*mPBB*OF*XF

(HF1+HF2)*mPBB*OF*XF

40 mPPB

40 mPPB

Ingripandebesked

40 mPPB

40 mPPB

Förhandsbesked inom plan

60 mPBB

60 mPBB

Förhandsbesked utom plan

120 mPBB

200 mPBB

20 *mPBB*OF*XF

20 *mPBB*OF*XF

KOM*mPBB

KOM*mPBB

HF 1

HF 1

0,25 mPBB

0,25 HF2

20 mPBB

20 mPBB

Återtagen ansökan (påbörjad handläggning)

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Försvårad delgivning

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Planavgift vid bygglov

mPPB*PF*OF

mPPB*PF*OF

PF 100

PF 100

Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej
ianspråktagen plats)
Kommuniceringsavgift
Avslag (lov)
Vägrat startbesked (lov, anmälan)
Avvisat ärende

Planavgift vid nybyggnad/tillbyggnad av
huvudbyggnad. Detaljplaner 2017 och framåt
(då avgift ej tagits ut vid markförsäljning
eller vid upprättandet av detaljplanen) Ej
komplementbyggnader i separat ärende, eller
tillbyggnader, under 50 m2
Planavgift vid tillbyggnad/ändring
Detaljplaner 2017 och framåt (då avgift ej
tagits ut vid markförsäljning eller vid
upprättandet av detaljplanen)

PF 60

Planavgift Detaljplaner 1987–2016
nybyggnad/tillbyggnad >50% av huvudbyggnad

PF 74

PF 74

Planavgift Detaljplaner 1987–2016,
tillbyggnad, ändring av funktion m.m.> 50 m2
BTA

PF 35

PF 35

Kommentar
Denna tabell måste ses ihop med bilagan Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2022. I denna finns
definitioner och beräkningsgrunder, samt en genomgång av hur dessa ska användas.
Timavgiften är uppräknade med samma procentsats som övriga taxor inom miljö- och byggnämndens
verksamhetsområde.
Inför 2020 modifierades modellen för taxan för att på ett bättre sätt stämma överens med den arbetsinsats som görs i
varje ärende, vilket gynnar både kunder och myndigheten. Då en modell modifieras är det viktigt med en uppföljning
och utvärdering för att se om eftersträvad effekt uppnåddes eller om justeringar behövs.
I utvärderingen som nu gjorts har det framkommit att vissa typer av ärenden tar avsevärt längre tid att handlägga och
därför behöver avgiften för dessa höjas något. Tidigare har konstaterats att andra ärenden tar kortare tid och därför
har dessa justerats tidigare. I övrigt bedöms taxan fungera såsom var syftet men fortfarande behöver kontinuerlig
uppföljning göras.
En del förtydliganden har gjorts i tabellen gällande uttag av planavgiften, samt att dessa delar lagts efter
byggenhetens avgifter som är kopplade till handläggningen av lov- och anmälningsärenden. Planavgift vid
tillbyggnad/ändring har kommit till då den utifrån den tidigare taxan blev orimligt hög. Tidigare gällde samma för
tillbyggnad/ändring som för nybyggnad/tillbyggnad av huvudbyggnad. Nu är dessa exkluderade från PF 100 och i
stället föreslås PF 60 för dessa. Förhandsbesked har höjts då tiden som läggs ner på dessa ärenden inte alls speglade
taxan för dem.
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1 Taxor
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Arrende jordbruksmark

Enligt regler för arrenden

Enligt regler för arrenden

Arrenden betesmark

Enligt regler för arrenden

Enligt regler för arrenden

Arrende Jaktzon 4

126 kr/ha/år

126 kr/ha/år +administrativ avgift

Arrende Jaktzon 3

107 kr/ha/år

107 kr/ha/år +administrativ avgift

Arrende Jaktzon 2

54 kr/ha/år

54 kr/ha/år +administrativ avgift

Arrende Jaktzon 1

21 kr/ha/år

21 kr/ha/år +administrativ avgift

600 kr/ upplåtelse

600 kr/ upplåtelse

3 *fastställd taxa + administrativ avgift

3 *fastställd taxa + administrativ avgift

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

5 kr/m²/påbörjad månad

Cirkus

1 500 kr/påbörjat dygn

1 500 kr/påbörjat dygn

Stora evenemang med inträde, över 500m²

1 500 kr/påbörjat dygn

1 500 kr/påbörjat dygn

500 kr/ påbörjat dygn

500 kr/ påbörjat dygn

TAXOR FÖR JAKTRÄTTER

TAXOR FÖR NYTTJANDERRÄTTER, EJ ALLMÄN
PLATSMARK, FÖLJER TAXORNA FÖR
UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATSMARK

TAXOR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN PLATSMARK,
VID VARJE UPPLÅTELSE TAS DET UT EN
ADMINISTRATIV AVGIFT
Taxan gäller för all kommunal allmän
platsmark, gata, park och natur
Administrativ avgift
Vid ianspråktagande av mark före och/ eller
efter upplåten tid
BYGGETABLERINGAR: Byggställningar, bodar,
upplag, containrar, byggkranar

EVENEMANG

Mindre evenemang med inträde, max 500m²
Fotografering och filminspelning

300 kr/ påbörjat dygn

Evenemang utan inträde

Endast administrativ avgift

Endast administrativ avgift

Ingen avgift, ingen administrativ avgift

Ingen avgift, ingen administrativ avgift

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

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

Försäljning, korttid, max 10m²

100 kr/ påbörjat dygn

100 kr/ påbörjat dygn

Försäljning, korttid, över 10m²

200 kr/ påbörjat dygn

200 kr/ påbörjat dygn

500 kr/ påbörjad 7- dagars period

500 kr/ påbörjad 7- dagars period

Ideella föreningar utan inträde
FÖRSÄLJNING
Uteservering

Försäljning
Matvagn, foodtruck m.m.

20 kr/ påbörjat dygn

Fasta kiosker/gatukök eller liknande – med
plats försittande gäster

50 kr/m²/månad

Fasta kiosker/gatukök eller liknande – för
avhämtning

25 kr/m²/månad

ÖVRIGT
Uppställning av fordon, max 500 m²

500 kr/påbörjat dygn

500 kr/påbörjat dygn

Uppställning av fordon, över 500m²

1 500 kr/påbörjat dygn

1 500 kr/påbörjat dygn

Reklamskyltar, trottoarpratare, ej
bygglovspliktiga, ej Storgatan

800 kr/påbörjad månad

800 kr/påbörjad månad

Tidningsställ/varuställ/reklamställ

1 000 kr/st/år

1 000 kr/st/år

Ingen avgift, ingen administrativ avgift

Ingen avgift, ingen administrativ avgift

Ideella aktiviteter
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Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga
upplåtelser, inom centralorten

5 kr/m²/påbörjad månad

5 kr/m²/påbörjad månad

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga
upplåtelser, utom centralorten

1 kr/m²/påbörjad månad

1 kr/m²/påbörjad månad

MARKNYTTJANDE
Användande av allmän platsmark

2 kr/m²/påbörjad månad

AVVIKELSER FÖR UPPLÅTELSE AV ALLMÄN
PLATSMARK
Storgatan 1,5 m från fasadliv

Ingen avgift, ingen administrativ avgift

Ingen avgift, ingen administrativ avgift

Skolklasser och välgörenhet

Ingen avgift, ingen administrativ avgift

Ingen avgift, ingen administrativ avgift

0 kr/tillfälle

0 kr/tillfälle

Tillfällig försäljning 1–5 m², 1–29
kalenderdagar per kvartal (minst 6
kalenderdagar på ett år)

120 kr/tillfälle

200 kr/tillfälle

Tillfällig försäljning 5,1–30 m², 1–29
kalenderdagar per kvartal (minst 6
kalenderdagar på ett år)

270 kr/tillfälle

350 kr/tillfälle

Fast försäljning 1–5 m², minst en månad

300 kr/påbörjad månad

500 kr/påbörjad månad

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

600 kr/påbörjad månad

800 kr/påbörjad månad

Stannat eller parkerat fordon på plats med
förbud att stanna och parkera fordon

700 kr

900 kr

Stannat (som ej utgör på- eller avstigning)
eller parkerat fordon på plats avsedd för
rörelsehindrad utan att inneha ett särskilt
tillstånd avsedd för rörelsehindrad

900 kr

1 000 kr

Parkerat på plats med förbud att parkera
fordon

500 kr

700 kr

Övrig överträdelse vid tillåten parkering
enligt trafikförordningen

400 kr

500 kr

Stannat eller parkerat fordon på plats med
förbud att stanna och parkera fordon

700 kr

900 kr

Parkerat fordon på plats med förbud att
parkera

500 kr

700 kr

Övrig överträdelse vid tillåten parkering
enligt lokal trafikföreskrift

400 kr

500 kr

Nyttoparkeringstillstånd 1 år

2 500 kr/år

2 500 kr/år

Nyttoparkeringstillstånd 1 månad

350 kr/mån

350 kr/mån

1 120 kr exkl. moms april-okt

1 350 kr exkl. moms april-okt

320 kr exkl. moms april-okt

450 kr exkl. moms april-okt

2 000 kr/st

2 000 kr/st

120 kr/löpmeter/skarv

120 kr/löpmeter/skarv

TORGHANDELSTAXA
Tillfällig försäljning 1–5 kalenderdagar per år

ÖVERTRÄDELSE ENLIGT P-ANMÄRKING
ÖVERTRÄDELSER AV BESTÄMMELSER I
TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276)

ÖVERTRÄDELSER AV LOKALA
TRAFIKFÖRESKRIFTER ENLIGT 10 KAP 1§ OCH
FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 KAP 14§
TRAFIKFÖRORDNINGEN (1998:1276)

TRAFIK, GATA, PARKERING: kommunens
gator, vägar och anläggningar

Trafikö
Extra trafikö
Ej sökt schakttillstånd (sökt schakttillstånd i
tid = ingen avgift)
Framtida underhåll av asfaltskarv vid
schaktöppning i gata. Taxan undantas vid
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Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

grävning för fiber under förutsättning att 10
års garantitid lämnas på arbetet.
Utebliven inrapportering av asfaltsskarv vid
återställd schakt

5 000 kr/st

5 000 kr/st

5 000 kr /st

5 000 kr /st

3 000 kr/st

1 000 kr /st

600 kr/dispens

600 kr/dispens

Flyttning av fordon gatumark, enligt gällande
lagstiftning (fordonsägaren debiteras)

2 000 kr/fordon

1 500 kr/fordon

Flyttning av fordon tomtmark, enligt gällande
lagstiftning (tomtägaren debiteras om
fordonsägaren är okänd)

1 000 kr/fordon

1 500 kr/fordon

20 kr/dygn

30 kr/dygn

lägst 500 kr/m² BTA

lägst 500 kr/m² BTA

lägst 200 kr/m²

lägst 200 kr/m²

Villatomter Timmele, Hökerum, Marbäck och
Gällstad

75 kr/m²

lägst 75 kr/m²

Villatomter, övriga orter

50 kr/m²

lägst 50 kr/m²

Industrimark Vist (inkl.
gatukostnadsersättning)

120 kr/m²

170 kr/m²

Industrimark Hester (inkl.
gatukostnadsersättning)

120 kr/m²

170 kr/m²

Industrimark norr om Rönnåsgatan

375 kr/m²

375 kr/m²

Industrimark söder om Rönnåsgatan

315 kr/m²

315 kr/m²

Kvartersmark för bilservice/ hotell sk.
"Servicetomt"

250 kr/m²

250 kr/m²

Industrimark norr om Rönnåsgatan

200 kr/m²

200 kr/m²

Industrimark söder om Rönnåsgatan

150 kr/m²

170 kr/m²

Kvartersmark för bilservice/ hotell sk.
"Servicetomt"

200 kr/m²

200 kr/m²

Industrimark i Gällstad, Hökerum och
Timmele

60 kr/m²

lägst 60 kr/m²

Industrimark, övriga orter

10 kr/m²

lägst 10 kr/m²

Brister på arbetsplatser på väg enligt
handbok Arbete på väg
Trafikmätning
Dispens för tunga, långa, höga och breda
transporter

Uppställning av fordon vid fordonsflytt

TOMTAVGIFTER, BOSTÄDER
(fastighetsbildning ingår ej i taxan), vid fler
intressenter på samma tomt används
budgivningsförfarande för villatomter.
Utgångspriset för villatomter kan även sättas
utifrån värdering. Tomter för
parhus/radhus/flerbostadshus försäljs enligt
kommunens riktlinjer för markanvisning.
Byggrätt enligt gällande detaljplan med total
möjlig byggrätt, kr/m² BTA för
Parhus/radhus/flerbostadshus, inkl. gata,
fastighetsbildning,
Villatomter Ulricehamn

INDUSTRI OCH SERVICETOMTER
(fastighetsbildning ingår ej i taxan), vid fler
intressenter på samma tomt används
budgivningsförfarande. Utgångspriset för
industrimark kan även sättas utifrån
värdering.

Industrimark Rönnåsen (inkl.
gatukostnadsersättning)
Vid försäljning av industrimark som är
grovterrasserad gäller följande:

Vid försäljning av industrimark som är
oterrasserad gäller följande:
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Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Kommentar
En administrativ avgift har lagts till i samband med upprättande av jakträttsavtal.
Taxan vid upplåtelse av allmän platsmark har uppdateras med att kostnaden om minst 400 kr/ månad vid
byggetableringar tas bort helt då det blir oskäligt för privatpersoner. Under evenemang har fotografering och
filminspelning tillkommit och under försäljning har matvagn, foodtruck mm. tillkommit.
Byggnader är en ny rubrik som riktar sig till fasta kiosker/ gatukök med eller utan servering. Likaså är marknyttjande
en ny rubrik som ska fungera som en samlingstaxa där övriga inte går att applicera.
Torghandelstaxan har ökat för att bli mer lik kostnaden för att bedriva försäljning på annan plats, exempelvis
Järnvägstorget.
Överträdelsebeloppen vid parkeringsanmärkningar har ökat för att ligga i linje med andra kommuner.
Taxan för trafiköar har ökat för att kompensera kostnaden för arbetet med att placera ut dem.
Taxan för trafikmätning har sänkts då den sällan används samt att ligga i nivå med kostnaden för arbetet att sätta upp
mätaren och analysera resultatet.
Taxan för fordonsflytt har både ökats och sänkts. Kommunen saknar avtal med Skrotfrag AB för fasta kostnader av
fordonsflytt. Skrotfrag AB hämtar och skrotar fordonsvrak gratis. Dock i vissa fall kan bärgare erfordras för att flytta
ett fordon som därefter inte skrotas, då utgår avgift för bärgningen som därefter kan debiteras fordonsägaren.
Vid försäljning av kvartersmark för bostäder eller verksamheter har taxan justerats så att fastighetsbildning inte ingår
i taxeavgiften. För villatomter utanför tätorten är taxan justerad till ett lägsta belopp då vi främst genomför en
värdering innan försäljningen.
Taxan på Hesters-, Rönnåsens- och Vists industriområde har höjts och överensstämmer nu med varandra gällande
oterrasserad mark. För industrimark i kransorterna är taxan justerad till ett lägsta pris så att även en värdering kan
fastställa priset.
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1

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för den verksamhet som Miljö- och byggnämnden bedriver
inom Ulricehamns kommun. Kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och
biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens
eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
4. Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt
stämningsmannadelgivning.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
Miljö- och byggnämnden.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timavgift
6 § Avgiftsuttag sker:
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1
(fast avgift).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats i taxebilaga 2.
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift),
och
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

2

7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1026 kronor per hel timme handläggningstid.
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning, restid och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i
ärendet samt föredragning och beslut.
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner,
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

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

Avgifter för anmälningsärenden
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av
fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i
bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras
med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
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Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent
av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. Avgift tas inte ut för en anmälan
som återkallas innan handläggningen har påbörjats.
16 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta
avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske
vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.
I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens
kostnader för kungörelse i ärendet.
18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Avgift för återkommande tillsyn
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en avgift enligt
tilldelad årlig tillsynstid betalas efter tillsyn enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, ska en avgift enligt tilldelad årlig
tillsynstid betalas efter tillsyn enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
För återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en avgift enligt tilldelad
årlig tillsynstid betalas efter tillsyn enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov
20 § För verksamheter som omfattas av årlig tillsynstid får nämnden i särskild ordning besluta
om extraordinär tillsynstid. Avgift för extraordinär tillsynstid tas ut för ett visst år om den
faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som verksamheten har tilldelats genom
klassningsbeslut och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor,
inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.
Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den
som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för regelbunden tillsyn
21 § Om miljö- och byggnämnden bedömer att verksamhetens tillsynsbehov avviker kraftigt
från branschens normala behov, och därmed bedömer att avsteg från ordinarie tillsynstid bör
göras påförs verksamheten ett tillägg om 25% av huvudverksamhetens tid.
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22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera
olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara
timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg
om 25 procent.
23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av
bilaga 3, eller vad som framgår enligt taxebilaga 2.
24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.
25 § För tillsyn över hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en avgift enligt tilldelad årlig tillsynstid
betalas efter tillsyn enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

För tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå
(A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en årlig avgift efter utförd tillsyn betalas
enligt vad som framgår av taxebilaga 2.
För tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt
miljöprövningsförordningen, ska en årlig avgift efter utförd tillsyn betalas enligt vad som
framgår av taxebilaga 2.
Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om
tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan
inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska
betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt
anges i taxebilaga 1.
28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar
åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som
enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

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

Avgiftens erläggande m.m.
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
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Verkställighetsfrågor m.m.
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt
utsökningsbalken.
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska
gälla omedelbart även om det överklagas.
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.
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Taxebilaga 1
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

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

AVGIFT

Tillsyn i övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs

Timtaxa i de fall
tillsynen inte ingår i
den årliga
tillsynsavgiften enligt
taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

9h

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

7h

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

6h

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

timtaxa

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

timtaxa

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

timtaxa

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN

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

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4h

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten

6h

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit

6h

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

7h

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

3h
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6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter, för en eller flera bostäder på samma fastighet

7h

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

9h

8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 personekvivalenter

timtaxa

9. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 personekvivalenter

timtaxa

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

1. Berg- eller ytjordvärmepump, inom vattenskyddsområde

5h

2. Berg- eller ytjordvärmepump

1h

3. Övriga anläggningar

timtaxa

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

4h

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

timtaxa

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Belopp som motsvarar
den årliga
tillsynsavgiften som
utgår för verksamhet
enligt taxebilaga 2
enligt riskkolumn 0

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

timtaxa

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

5h

2. Berg- eller ytjordvärmepump

1h

3. Övriga anläggningar

timtaxa

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.

Tillsynstid enligt
taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

timtaxa

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

2h

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

2h

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

4h

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

timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att
driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra
liknande skärande eller stickande verktyg

3h

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

1-10 badande per dygn

1h

11-50 badande per dygn

3h

Fler än 50 badande per dygn

6h

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola med mer än 400 elever

6h

Skola med mer än 100 och mindre än 400 elever

4h

Skola med högst 100 elever

2h
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Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass

4h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.

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

Årlig tillsynsavgift
enligt Taxebilaga 2

timtaxa
timtaxa

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

timtaxa

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

timtaxa

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

timtaxa

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken

timtaxa

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

timtaxa

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timtaxa

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 40 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

3h

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap. 41 § Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel

3h

10
Underrättelse och information
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer enligt 14 § Förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser.

1,5 h

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § 1 st. (NFS 2017:5) innan installation påbörjas eller
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1
m3 vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller
spillolja) med tillhörande rörledningar.

3h

Handläggning av information om cistern som tagits ur bruk enligt 6 kap 1 § (NFS 2017:5).

timtaxa

Handläggning av kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av cisterner och
rörledningar enligt 3 kap 1 § 2 st. (NFS 2017:5).

timtaxa

Tillsyn
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska lämna
rapport enligt 15 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

1,5 h

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

timtaxa

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss
hantering av avfall enligt 15 kap 25 § p 1 miljöbalken

timtaxa

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller
bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs enligt 15 kap 25 § p 2 miljöbalken

timtaxa

Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering, 9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)
Uppehåll i hämtning

1h

Gemensam behållare

1h

Total befrielse

2h

Prövning av övriga ansökningar

timtaxa

Prövning av ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap.
timtaxa
15 § avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall
i 3 kap. 12 § avfallsförordningen.

Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat
sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 5 kap. 15 §
avfallsförordningen (2020:614)

timtaxa

Tillsyn och handläggning
Tillsyn i övrigt av avfallshantering, transport av avfall och producentansvar

timtaxa

Handläggning av miljösanktionsavgift

timtaxa
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Taxebilaga 2 Efterhandsdebitering
Verksamhetskod

Prövn.Timmar
nivå

Beskrivning
VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.10

B

9

10.11

B

18

10.11

B

18

10.11

B

9

10.11

B

9

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

10.11

B

6

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

10.11

B

6

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

10.20

B

9

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

18

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

18

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

10.20

10.20

B

B

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000
ton.
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

12

10.20

10.20

10.20

B

B

B

9

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

9

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

6

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

10.20

B

6

10.30

C

9

10.40

C

9

10.50

C

9

10.60

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol
Verksamhetsgrupp Malm och mineral
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier
Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.50

C

9

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

15.80

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101

C

9

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

15.125

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151

C

9

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

15.180

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

13

15.200

C

9

15.220

C

9

15.240

C

9

15.260

C

9

15.280

C

9

15.310

C

9

15.340

C

9

15.360

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska
råvaror
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.30

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.10

C

9

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

20.20

B

30

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

20.30

C

9

20.40

C

9

20.60

C

9

20.80

C

9

20.90

C

9

20.91

C

9

20.91-1

U

6

22.10

C

18

22.20

C

18

22.30

B

30

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden
6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

14

22.40

C

18

22.40-1

U

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden
12 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER,
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH
KÄRNBRÄNSLE
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier
Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier
Verksamhetsgrupp Gödselmedel
Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider
Verksamhetsgrupp Läkemedel
Verksamhetsgrupp Sprängämnen
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44

24.45

C

B

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter.

24.45

B

64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser
genom extraktion ur biologiskt material.

24.45

B

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.

24.45

B

30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.

24.45

B

13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser tillverkning av ammunition.

24.46

C

9

24.47

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10

B

64

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

25.10

B

30

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

25.11

C

6

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

25.20

B

30

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

15

25.20

B

13

25.30

C

6

25.40

B

30

25.50

C

6

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en
produktion som inte omfattas av 1.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter
Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.110

C

18

26.120

C

18

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

28.20 och
28.30

28.20 och
28.30

B

B

30

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

13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten
om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per
kalenderår.
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten
som inte omfattas av någon av 1-3.

28.20 och
28.30

B

6

28.25

C

9

28.40

C

9

28.50

28.50

B

B

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

30

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

13

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

16

28.50

28.50

28.50

28.50

28.50

28.50

28.50

28.50

28.50

28.50

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

6

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

3

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

30

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

30

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

13

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

6

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

64

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

30

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

13

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

6

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

17

28.50

B

6

28.71

C

9

28.80

B

30

28.90

C

9

28.95

C

9

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än
varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och
sköljvatten.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer
Verksamhetsgrupp Motorfordon
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.70

B

30

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

34.80

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

39.15

39.15

39.15

39.15

B

B

B

B

184

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

90

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

64

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

30

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

39.15

B

13

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

39.30

C

9

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

18

39.35

C

9

39.50

C

9

39.60

B

30

39.70

C

9

39.80

B

30

39.90

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen

40.05-i och
40.15

B

13

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

40.05-i och
40.15

B

64

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

40.20

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kärnkraft
Verksamhetsgrupp Förbränning

40.51

B

30

40.60

C

9

40.70

C

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och
40.95

40.90 och
40.95

40.90 och
40.95

B

B

B

13

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

13

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

6

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

19

40.100

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110

C

9

40.120

C

9

50.10

C

9

50.20

C

9

50.20-1

U

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV
KÄRNREAKTORER
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden
6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur

50.30-1

U

Ange
tillsynsbehov

För väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer
per kalenderår vilket motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km
med 10.000 fordonspassager per dygn är tillsynstiden 50
timmar.
Verksamhetsgrupp Flygplatser
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.20

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och
90.11

B

30

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

90.16

C

9

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

90.430

C

9

Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20

90.450

B

30

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

90.450

B

30

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

90.375

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161

B

30

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

90.161

B

13

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

90.161

B

6

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

90.171

C

9

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

90.271

90.310

B

B

13

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

30

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

90.310

B

13

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

90.310

B

6

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

90.330-i och
90.340

B

30

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

90.341

C

9

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

90.90

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning
Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning
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90.29

C

9

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

90.230

C

Ange
tillsynsbehov

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.
Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller
bortskaffande
Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid
Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och
90.50

B

13

90.40

C

9

90.60

C

9

90.60-1

U

6

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48
eller 50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13
timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden
6 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar
Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100

B

64

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

90.100

B

30

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

90.110

C

9

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

90.70

B

30

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

90.70

B

13

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

90.80

C

9

90.80-1

U

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden
6 timmar.
Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361

B

13

90.370

C

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon
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90.119

B

64

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

90.119

B

30

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

90.119

B

13

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

90.120

C

9

90.381 och
90.383

B

13

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

90.391

C

9

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

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall
som uppkommit i egen verksamhet

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål
90.131

B

13

90.141

C

9

92.20

C

9

92.30

C

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10

C

9

93.10-1

U

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden
6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

38 § FMH,
punkt 1
38 § FMH,
punkt 1
38 § FMH,
punkt 2
38 § FMH,
punkt 3
38 § FMH,
punkt 3
38 § FMH,
punkt 3

VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare,
är tillsynstiden 3 timmar.
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är
tillsynstiden 2 timmar.

H

3

H

6

H

3

För bassängbad är tillsynstiden 3 timmar.

H

6

För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

H

6

För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

H

6

För fritidsverksamheter är tillsynstiden 6 timmar.
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24

Taxebilaga 3

Timavgift (efterskottsbetalning)

Bransch

Verksamhet

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

Berg, naturgrus och andra
jordarter

U

Timavgift

Livsmedel av animaliska
råvaror

U

Timavgift

Rökeri

U

Timavgift

Livsmedel av
vegetabiliska råvaror

U

Timavgift

Kvarnprodukter

U

Timavgift

Livsmedel av
kombinerade råvaror

U

Timavgift

Mjölkprodukter

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

Verksamhets- Prövn.kod
nivå

Avgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Annan
livsmedelstillverkning
Foder av animaliska och
vegetabiliska råvaror

25
TEXTILVAROR

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

U

Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

U

Timavgift

Förbränning

U

Timavgift

Vindkraft

U

Timavgift

Värme- och
kylanläggningar

U

Timavgift

U

Timavgift

90.16-1

U

Timavgift

90.171-1

U

Timavgift

Deponering

U

Timavgift

Förbränning

U

Timavgift

U

Timavgift

U

Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR
MINERALISKA PRODUKTER

25.50-1
Cement, betong, kalk,
krita och gips

METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
METALLBEARBETNING

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA

Maskinell bearbetning

VATTENFÖRSÖRJNING

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Biologisk behandling
AVFALL

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Undervisning, vård m.m.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

45 § FMH,
punkt 2

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Idrottsanläggningar,
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER camping, bad m.m.

45 § FMH,
punkt 5

UH

Timavgift

26

Sporadiskt tillsynsbehov
Verksamhet

Tillsynsbehov

Prövn.nivå

Djurhållning

Sporadiskt (tillsyn
vid behov)

U

Uppodling av annan mark
än jordbruksmark för
jordbruksproduktion

Sporadiskt (tillsyn
vid behov)

C

Deponering

Sporadiskt (tillsyn
vid behov)

C

För hygienisk behandling
med risk för blodsmitta eller
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Sporadiskt (tillsyn
annan smitta på grund av
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
vid behov)
användandet av stickande
och skärande verktyg

H

För hygienisk behandling
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
med risk för blodsmitta,
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
övriga

Sporadiskt (tillsyn
vid behov)

H

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Bostäder m.m.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Sporadiskt (tillsyn
vid behov)

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Samlingslokaler m.m.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Sporadiskt (tillsyn
vid behov)

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Hotell m.m.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Sporadiskt (tillsyn
vid behov)

UH

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
Lokaler för hygienisk
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER behandling

Sporadiskt (tillsyn
vid behov)

UH

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

UH

Bransch

JORDBRUK

AVFALL

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska
biprodukter (2006:805)
Inledande
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och
animaliska biprodukter som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns
kommun.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter vilkas
verksamheter är föremål för kontroll inom Ulricehamns kommun.
Avgifter
3 § Offentlig kontroll av den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter där
verksamheten är föremål för kontroll debiteras en avgift med 1026 kr per timme.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, restid, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i
ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per
år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning.
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter –
sätta ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.

Taxa för tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen (1988:220)
Inledande
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen
som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet inom Ulricehamns kommun där
Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddslagen.
Avgifter
3 § Tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver solarieverksamhet enligt Strålskyddslagen
debiteras avgift med 1026 kr per timme.
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning.
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter –
sätta ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.
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Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt
livsmedelslagstiftningen
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnämndens verksamhet inom Ulricehamns
kommun och de kostnader för offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet, prövning och
registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen
(2006:804), samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av
denna lagstiftning.
I denna taxa inkluderas animalieanläggningar, anläggningar för dricksvattenförsörjning
samt anläggningar för tillverkning av snus eller tuggtobak i begreppet
livsmedelsanläggning.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av livsmedelsanläggningar
2. planerad offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt
8. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i övrigt
9. inköp under dold identitet
10. korrigerande åtgärder avseende livsmedel
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt
stämningsmannadelgivning.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som föranleds av klagomål som visar
sig vara obefogat.
2. handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
överklagas
3. Handläggning av ansökan om utdömande av vite
4. Handläggning för att svara på remisser till exempelvis prövningsmyndigheter
4 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje
stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller
särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt
denna taxa fattas av ansvarig nämnd i kommunen.
Timtaxa (timavgift)
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1410 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder
som anges i taxan.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i
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övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Kontrolltiden inbegriper både offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift
ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar,
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Avgift för registrering
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift
motsvarande en timmes kontrolltid för registreringen. Avgiftsskyldigheten gäller även
registrering av en anläggning med anledning av att den har övergått till en ny ak¬tör.
Årlig kontrollavgift
7 § För planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet avseende en
livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid ansvarig nämnd fastställer för anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en
riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och
konsumentgrupper (riskmodul), ett kontrolltidstillägg för märkning/presentation
(informationsmodul) samt en erfarenhetsklassning med hänsyn till de erfarenheter som
Miljö- och byggnämnden har erhållit vid offentlig kontroll av verksamheten
(erfarenhetsmodul). För beräkning av kontrolltid samt inplacering i erfarenhetsklass
tillämpas Riskklassning av livsmedelsanläggningar Stödjande instruktion för
Livsmedelsverket och kommuner.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den erhållna kontrolltiden multipliceras
med timtaxan.
För slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar tillkommer enligt
18 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel en
bemanningsavgift som beräknas genom att miljö- och byggnämnden bestämmer antalet
bemanningstimmar som åtgår för kontrollen av animaliska biprodukter, specificerat
riskmaterial och salmonellakontrollprogram. Denna tid multipliceras på samma sätt
som i föregående stycke.
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens
bedömning av anläggningens kontrollbehov.
9 § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då
verksamheten påbörjas. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår.
10 § Om en anläggning omklassas (erfarenhetsklassning) eller tilldelas annan kontrolltid
(justering av uppenbart orimlig kontrolltid) efter att offentlig kontroll har utförts, ska
den nya avgiften betalas från och med det år beslutet fattas, om avgift för gällande år inte
redan har tagits ut. Undantag är de verksamheter som omklassas i början av året med
avseende på hur verksamheten har drivits under föregående år (erfarenhetsklassning)
som då skall betala den nya avgiften samma år som beslut om klassningen har fattats.
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11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den livsmedelsföretagare vars verksamhet
är föremål för kontroll vid kalenderårets början.
12 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten vid anläggningen har anmälts som upphörd.
13 § För annan offentlig verksamhet som hänger samman med den offentliga kontrollen,
till exempel vid beslutsskrivning, tas timavgift ut för Miljö- och byggnämndens nedlagda
handläggningstid. Avgiften bestäms genom att handläggningstiden multiplicerad med
timavgiften.
För verksamhet som avses i 3 a § livsmedelslagen (material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel) ska avgift från och med den 1 januari 2022 betalas för
planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen efter det att kontrollen utförts.
Avgift för uppföljande kontroll, annan offentlig verksamhet och utredning av
klagomål
14 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut
enligt timtaxan för all nedlagd tid som den uppföljande offentliga kontrollen ger upphov
till samt för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma
gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.
Avgift exportkontroll
15 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till
miljö- och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat
enligt 5 §.
Avgift importkontroll
16 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala
avgift till miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett
tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover
Höjning eller nedsättning av avgift
17 § Om det finns särskilda skäl får ansvarig nämnd besluta att avgift enligt denna taxa
ska höjas, sättas ned eller efterskänkas.
Avgiftens erläggande m.m.
18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
Verkställighetsfrågor m.m.
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19 § Av 33 § livsmedelslagen, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut
om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
20 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän
förvaltningsdomstol.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.

Taxa för kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria
läkemedel (2009:730)
Inledande
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den kontroll enligt Lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med vissa receptfria
läkemedel inom Ulricehamns kommun.
Avgifter
3 § Kontroll av verksamhetsutövare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel debiteras avgift med 1026 kr per timme.
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt
stämningsmannadelgivning.
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter –
sätta ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.

Taxa för prövning och tillsyn av folköl enligt Alkohollagen
(2010:1622)
Inledande
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn av försäljning av folköl enligt
Alkohollagen som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med folköl
inom Ulricehamns kommun.
Avgifter
3 § Prövning och tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig
näringsverksamhet med folköl debiteras avgift med 1026 kr per timme.
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt
stämningsmannadelgivning.
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter –
sätta ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.

Taxa för tillsyn och tillstånd enligt lagen (2018:2088) om tobak och
liknande produkter
Inledande
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och
liknande produkter som Miljö- och byggnämnden bedriver i Ulricehamns kommun.
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av
tobak och liknande produkter inom Ulricehamns kommun.
Avgift för ansökan om försäljningstillstånd
3 § Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt
de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften baseras på beslutad timtaxa för
aktuellt år multiplicerat med antal timmar enligt nedanstående.
Typ av tillstånd

Timmar

Stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel

7,5

Stadigvarande försäljningstillstånd partihandel

7,5

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre dagar)

3,5

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

3,5

Avgift för tillsyn
4 § Avgift tas ut med 1026 kr per timma för tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver
tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av tobak och liknande produkter.
Nedsättning av avgift
5 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden, i det enskilda fallet – med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned
eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande
6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun.
Betalning av avgift för prövning av försäljningstillstånd enligt denna taxa ska erläggas innan
prövningen påbörjas.
Betalning av avgift för tillsyn ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
_________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022

Avgifter för serveringstillstånd, timavgift 1 026 kr

Typ av tillstånd

Tidsåtgång

Avgift

Stadigvarande serveringstillstånd

9,5 timmar

9 747 kr

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang
(upp till tre dagar)

4,5 timmar

4 617 kr

Ny bolagsform samma personer

4,5 timmar

4 617 kr

Utvidgade tillstånd

3,0 timmar

3 078 kr

Tillfälligt utvidgade tillstånd, serveringstid,
serveringsområde

2,0 timmar

2 052 kr

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

3 591 kr

Stadigvarande servering i gemensamt
serveringsutrymme (per sökande)

3,0 timmar

3 078 kr

Tillfällig servering i gemensamt
serveringsutrymme (per sökande)

1,0 timma

1 026 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre
dagar)

5,0 timmar

5 130 kr

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

2,0 timmar

2 052 kr

Avgift för kunskapsprov

1 026 kr/tillfälle

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd
Grundavgift
Alkoholomsättning upp till 500 000 per år ger 2 timmar
2 052 kr
Alkoholomsättning mellan 500 000 och 3 000 000 per år ger 3 timmar 3 078 kr
Alkoholomsättning över 3 000 000 per år ger 4 timmar
4 104 kr

Rörlig avgift
Alkoholomsättning/omsättning
mat och dryck

Tidsåtgång

Avgift

0-5 %

2 timmar

2 052 kr

6-10 %

3,5 timmar

3 591 kr

11-25 %

5 timmar

5 130 kr

26-50 %

6,5 timmar

6 669 kr

51-70 %

8 timmar

8 208 kr

71-100 %

9,5 timmar

9 747 kr

De som har en alkoholomsättning under 200 000 kronor hamnar i den lägsta kategorin,
motsvarande 0-5 procent, oavsett procentuell alkoholomsättning.
För tillsynsavgift för nytt serveringstillstånd, som startar första halvåret, debiteras en total
tillsynsavgift motsvarande 2 timmar. Serveringstillstånd som startar under andra halvåret
debiteras en total tillsynsavgift motsvarande 1 timma.
Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd debiteras 1 026 kronor per påbörjad timma.
Vid extra kontroll debiteras 1 026 kronor per påbörjad timma.
Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin, starköl, jästa alkoholdrycker och
andra alkoholdrycksliknande preparat. Om restaurangrapporten inte kommer in i tid
skickar tillståndsmyndigheten en påminnelse.
Påminnelse 1 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid.
Påminnelse 2 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid
samt debitering i högsta avgiftsklassen (grundavgift och rörlig avgift).
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt
stämningsmannadelgivning.
Kommunens bankgiro är: 5689-3332

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799)
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av miljö- och byggnämnden i
Ulricehamns kommun
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer.
Avgiftsskyldig
2 § Avgiftsskyldiga är de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om saluföring och
användning av sprängämnesprekursorer och som tillhandahåller sprängämnesprekursorer
till enskilda.
Avgifter
3 § Avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden
multipliceras med timtaxan. Timtaxan är 1026 kronor.
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning.
Nedsättning av avgift
4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter –
sätta ned eller efterskänka avgiften.
Avgiftens erläggande
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

_______________

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022
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1

Inledning

Avgifterna följer Sveriges Kommuner och regioner rekommendationer till taxor med vissa
justeringar för att motsvara handläggningstid och följa Ulricehamns kommuns
styrdokument.

2

Beräkning av avgifter

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

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
KF
mPBB
MF
NKF
UF

Kartfaktor
Milliprisbasbelopp - en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift
Grundprincip:

Faktor x mPBB

Mätningsavgift:

Beräknas efter byggnadsarean BYA+OPA

Kartavgift:

Beräknas efter markarean

Timavgift:

Antal nedlagd tid i ärendet

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

Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommit.
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3

Avgift för nybyggnadskarta

Avgift = mPBB x NKF
Nybyggnadkarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger
riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Granskningsavgift tas endast ut när konsult
upprättat kartprodukten
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m.

Tabell 1 Bygglovskarta

Beskrivning
Bygglovskarta

avgift
Timtaxa

Tabell 2 Förenklad nybyggnadskarta

Förenklad nybyggnadskarta
Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett
tomtyta
Övriga byggnader som inte är enbostadshus
<1 999 m²
2000–4 999 m²
5000–9 999 m²
10 000–15 000 m²

Tomtyta större än 15 000 m2
Särskild komplettering
Granskning
Komplettering av nybyggnadskarta

NKF
110
100
150
200
250
Timtaxa
Timtaxa
10
40

Tabell 3 Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta
Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett
tomtyta
Övriga byggnader som inte är enbostadshus
<1 999 m²
2000–4 999 m²
5000–9 999 m²
10 000–15 000 m²

Tomtyta större än 15 000 m2
Särskild komplettering
Granskning
Komplettering av nybyggnadskarta

NKF
150
150
250
350
450
Timtaxa
Timtaxa
10
40
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Avgift för tillfälligt nyttjande av digital
geografisk information

Avgift per HA = mPBB x KF
(Moms 6 % tillkommer)

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.
Tabell 4 Primärkarta

Primärkarta innehåll i kartan
Gränser och fastighetsbeteckning
Byggnader och övriga
topografiska objekt
Vägar, järnvägar, adresser
Höjdinformation
All information

Informationsandel i %
30
30

KF
9
9

20
20
100

6
6
30

Tabell 5 Övriga digitala kartprodukter

Övriga digitala kartprodukter
Översiktlig karta
Stadskarta

KF
2
1,5

Tabell 6 Grundkarta

Kartprodukt
Grundkarta
Inmätning av objekt utöver det som ingår i
grundkartan

Avgift
Timtaxa
Timtaxa

Tabell 7 Avgift för stadsmodell i 3D

Beskrivning
Stadsmodell i 3D

KF
7,5

Tabell 8 Avgift för digitalt ortofoto

Beskrivning
Digitalt ortofoto

KF
7,5
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Tabell 9 Avgift för karta/ortofoto/flygbild på papper

Karta/ortofoto/flygbild på papper*
Nyttjanderätt vid utskrift dm²
0–150
150<

KF
8
4

*Vid utskrift tillkommer kostnad för material

Tabell 10 Avgift för snedbild/fotografi

Snedbild/fotografi*
Kommersiellt bruk (digital bild)
Privat bruk (digital bild)
Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)
Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

KF
25
6
2,5
4

*Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidsersättning och materialkostnad

Tabell 11 Avgift för digital adressinformation

Digital adressinformation
Adresspunkt inkl. koordinat

5

KF
0,0125

Markering och inmätning av tillfällig
mätpunkt

Avgift = mPBB x MF

(Moms 25 % tillkommer)

Tabell 12 Avgift för markering och inmätning av tillfällig punkt

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

MF
10

7

Beräkningsunderlag Kart- och mättaxa
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Utskrift

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

Utskrift på papper, area dm²
Text och linjer
Täckande utskrift (ytor, raster)

7

ÅF
0,08
0,16

Avgift för utstakning

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.
Utstakningsavgift = mPBB x UF exkl. moms (Moms 25 % tillkommer)
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov,
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När
utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i
efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika
hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. I
avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på
utstakningsskissen. Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med
verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan
än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20
% av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Tabell 13 Avgift för utstakning huvudbyggnad

Beskrivning
Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
Mindre tillbyggnad, garage, uthus m.m.
15–49 m2
1–199 m2
200-499m2
500-999m2
1000–1 999 m2
2000–2 999 m2
Större än 3000 m2
Tillägg per punkt över 4
Objekt större än 3000 m2. Avgiften ska
beräknas för hela ärendet under
förutsättning att det ingår i samma beslut.
Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer
och arbetsfixar.

UF
80
180
210
240
290
340
390
10
Anbudsförfarande

Timtaxa

8

Beräkningsunderlag Kart- och mättaxa

Tabell 14 Avgift för utstakning komplementbyggnad

Komplementbyggnad nybyggnad
garage/uthus till en-och
tvåbostadshus (4 punkter)
0–199
Tillägg per punkt utöver 4

UF

70
5

Tabell 15 Avgift för utstakning tillbyggnad

Tillbyggnad nybyggnad (4 punkter)
0–199
200–1000
Tillägg per punkt utöver 4

UF
50
100
5

Tabell 16 Avgift för övrig utstakning

Övrig utstakning
Plank eller mur
Transformatorstation
Detaljpunkter och mätningslinjer

8

UF
50
70
Timtaxa

Avgift för lägeskontroll

mPBB*MF exkl. moms (Moms 25 % tillkommer)

Lägeskontroll utförs inte i ärenden <15 m2
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.
För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.
Tabell 17 Avgift för lägeskontroll huvudbyggnad

Huvudbyggnad nybyggnad (4
punkter)
0–49
50–199
200–499
500–999
1000–1999
2000–2999
3000–5000
Tillägg per punkt utöver 4

MF
60
75
90
110
130
150
170
2

9
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Tabell 18 Avgift för lägeskontroll komplementbyggnad

Komplementbyggnad nybyggnad
garage/uthus till en-och
tvåbostadshus (4 punkter)
0–49
50–199
Tillägg per punkt utöver 4

MF

40
40
1

Tabell 19 Avgift för lägeskontroll tillbyggnad

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

9

MF
40
40
80
1

Avgift för
gränsutvisning/gränsutredning

Beskrivning
Gränsutvisning/gränsutredning

Avgift
Timtaxa

10 Timtaxa
I ärenden där det inte finns fastställda objektfaktorer är det möjligt att ta ut avgift baserat på
handläggningstimmar. Avgiften är den totala tiden för handläggning och administration i
ärendet multiplicerat timavgiften.

10

Taxa för
myndighetsutövning
enligt
plan- och bygglagen 2022

Miljö- och byggnämndens taxa

Innehåll
Inledning ......................................................................................................................................3
Bestämmelser om taxan ...........................................................................................................3
Definitioner...............................................................................................................................3
Mätregler enligt svensk standard .........................................................................................3
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter .............................................................3
Beräkning av avgifter enligt taxan ...............................................................................................3
Inledning...................................................................................................................................3
Grundprincip för beräkning av avgift ......................................................................................4
Debitering .................................................................................................................................4
Tidsersättning ...........................................................................................................................4
Avräkning ..............................................................................................................................4
Avgift för besked .......................................................................................................................5
Övriga avgifter ..........................................................................................................................5
Tabeller över faktorer för beräkning............................................................................................5
Objektfaktorer ..........................................................................................................................5
Areabaserade objektsfaktorer ...............................................................................................5
Objektsfaktorer för övriga byggnadsverk och markåtgärder...............................................6
Skyltar och ljusanordningar .................................................................................................6
Fasta objektfaktorer ..............................................................................................................7
Kommunikationsfaktorer .....................................................................................................7
Handläggningsfaktorer.........................................................................................................8
Komplexitetsfaktor ...............................................................................................................9
Uppföljning ..................................................................................................................................9

2
Förslag 2021-xx-xx

Miljö- och byggnämndens taxa

Inledning
Inför 2020 arbetade medarbetare inom byggenheten fram ett förslag till taxa för
myndighetsutövningen som ska vara mer förutsägbar, lättare att tillämpa samt med den
flexibilitet som krävs för att kunna beakta komplexiteten i ett ärende samt hur väl den
sökande bidrar till en effektiv och rättssäker process. Kort uttryck ska en sökande bara betala
för de moment som behövs i handläggningen samt att denne även ska ha nytta av att lämna
in kompletta och korrekta handlingar så tidigt som möjligt i processen.
Denna taxa har nu tillämpats under 2020 och 2021 och befunnits fungera väl förutom några
mindre justeringar i de faktorer som påverkar kostnaden för ett ärende. Det är faktorer som
visat sig vara allt för låga i relation till den tid handläggningen tar. Detta har nu justerats för
att ge en mer korrekt bild av faktisk handläggningstid.
Påverkan på budgeten bedöms bli marginell med anledning av att de ärenden där faktorer
justerats är relativt få.

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

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

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF 1
Handläggningsfaktor lovskede (lovärenden)
HF 2
Handläggningsfaktor tekniskt skede och byggskede (lovärenden och
anmälningsärenden)
KOM
Faktor för kommunicering
mPBB
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp, enligt socialförsäkringsbalk
OF
Objektfaktor, areabaserad eller fast beroende på åtgärd
XF
Komplexitetsfaktor
BTA
Bruttoarea, totala arean för samtliga våningar, t ex byggnadsarea 100 m² i två
våningar ger BTA 200 m²
OPA
Öppen area, area utan väggar, t ex carport
BYA
Byggnadsarea, den yta på marken som en byggnad tar i anspråk, används inte i
denna taxa men är relevant då den används i detaljplaner och därmed ligger till
grund för bedömningar gällande bygglov.

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

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

Om ett ärende omfattar flera åtgärder med egna objektfaktorer ska huvudåtgärdens
objektfaktor tillämpas. För övriga underordnade åtgärder kan objektfaktorerna justeras till
hälften.

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

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

Avräkning
Om synnerliga skäl föreligger kan nämnden, efter särskild prövning, återbetala erlagda
avgifter för beslut eller handläggning som nämnden inte utfört.
Den särskilda prövningen kan ske först när ett beslut har upphört att gälla.
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Avgift för besked
Tabell 1 Avgift för besked
Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked (lokaliseringsprövning)
Utom planlagt område
Inom planlagt område
Ingripandebesked
Villkorsbesked

200 mPBB
60 mPBB
40 mPBB
40 mPBB

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 7.

Övriga avgifter
Tabell 2 Beslut som påverkar avgifter
Typ
Avslag (lov)
Vägrat startbesked (lov, anmälan)
Avvisat ärende
Återtagen ansökan (innan påbörjad handläggning)
Återtagen ansökan (påbörjad handläggning)
Försvårad delgivning1

Beskrivning
HF1
0,25 HF2
20 mPBB
Ingen avgift
Tidsersättning
En timmas handläggningstid

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

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

1 Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut motsvarande en timmas handläggningstid per
delgivning. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt
stämningsmannadelgivning
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Tabell 3 objektfaktor (OF) byggnader
Area (m2)

OF

0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-499

12

500-799

16

800-999

18

1 000-1 999

20

2 000-2 999

30

3 000-3 999

40

4 000-

50 + 5 per 1000 m2 ytterligare

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

Tabell 4 objektfaktor (OF) anläggningar och markåtgärder
Area

OF

0-99

4

100-199

6

200-599

10

600-1199

14

1200-1999

16

2000-3999

20

4000-7999

30

8000-

40 + 5 per 1000 m2 ytterligare

Skyltar och ljusanordningar
Objektsfaktorn, OF, baseras på skyltytans area, sammanlagd area vid flera skyltar i samma
ärende.

Tabell 5, objektfaktor (OF) skylt och ljusanordning
Typer

OF

< 2 m2

2 - 4 m2

> 4 m2

Fristående skylt, ljusanordning

2

4

6

Fasadmonterade skyltar inkl vepa, ljusanordning

2

3

5
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Fasta objektfaktorer
Tabell 6, objektfaktor (OF) för specifika åtgärder
Åtgärd/objekt

OF

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

6 (4)

Frivilligt bygglov/anmälan

2

Uteservering, per verksamhet

2

Ny/ändring av balkong 1-5 st

2

Ny/ändring av balkong > 5 st

4

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

3

Fasadändring, som omfattar 100 m2 fasadarea eller mer

5

Upplag

4

Transformatorstation

4

Mur och eller plank vid en/tvåbostadshus

2 + 0,1/m ytterligare

Mur och/eller plank

4 + 0,2/m ytterligare

Radio- telemast eller torn/st.

5

Vindkraftverk/st.

12

Parkeringsplatser färre än 20 platser (en/tvåbostadshus)

4 (2)

Parkeringsplatser 20 platser eller fler
Mycket enkla byggnader < 50
1

6

m2

3

Rivning (eget ärende)

5

Trädfällning < 5 träd

3

Trädfällning >= 5 träd

5

Ny/ändring av eldstad eller rökkanal

3

Ny/ändring av ventilationsanläggning (en/tvåbostadshus)

10 (5)

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

10 (5)

Ny/ändring av avloppsanordning (en/tvåbostadshus)

10 (5)

Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, mindre < 5
Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, större > 5

m2

5

m2

Ny/ändring hiss (en/två bostadshus),

10
10 (3)

1 Mycket

enkla byggnader är byggnader som ej värms upp t.ex. carport, skärmtak, inglasade
uteplatser/växthus och liknande.

Kommunikationsfaktorer
Kommuniceringsavgift = KOM x mPBB

Tabell 7 Underrättelse och expediering
Kommunikation:

Beskrivning

1-2 Berörda fastigheter

Grannehörande

20

3-10 Berörda fastigheter

Grannehörande

40

>10 Berörda fastigheter

Grannehörande

80

Kungörelse (> 25 utskicksbrev eller vid behov)

Grannehörande

100

Meddelande av beslut

Kungörelse av beslut i Post- och
Inrikes-tidning, inkl informationsbrev

KOM

6
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Handläggningsfaktorer
Faktorerna bestäms av handläggningens omfattning och inkluderar administrativa uppgifter.
HF1 och HF 2 bestäms av summan av faktorerna som ingår i prövningen i varje enskilt
ärende. De aktuella åtgärdernas faktorer adderas, vilket inte är någon skillnad mot tidigare.
Det som är nytt är att det har delats upp i flera åtgärder då det var för grovhugget tidigare.

Tabell 8 HF1, handläggningsfaktor för lovskede
Lämplighetsprövning
Bedömning av plats
Kontroll mot detaljplan eller områdesbestämmelser
Kontroll mot gällande förhandsbesked
Lokaliseringsprövning (Ej ianspråktagen plats)
Kontroll mot befintlig användning av plats
Bedömning av byggnadsverket
Placering
Yttre form, färg och material
Varsamhet
Användbarhet och tillgänglighet
Bedömning av avvikelse från krav på ovanstående
Lämplig för ändamålet (inre utformning):
Utformning av bostadsutrymmen (1-2 bostad)
Utformning av bostadsutrymmen (flerbostadshus)
Utformning av verksamhetsutrymmen (arbetslokaler)
Utformning av publika utrymmen
Utformning andra utrymmen (komplement el. liknande)
Bedömning av tomt
Naturförutsättningar
Lämplig utfart och möjlighet för nödvändiga transporter
Möjlighet till parkering, lastning och lossning
Lämpliga ytor för lek och utevistelse
Användbarhet och tillgänglighet
Bedömning av avvikelse från krav på ovanstående
Beslut
Lovbeslut
Ändringsbeslut

Faktor
5
2
20
2
4
3
3
3
3
3
6
6
6
2

3
3
2
2
3
2
3
2

Tabell 9 HF2, handläggningsfaktorer för tekniskt skede och byggskede
Beskrivning
Tekniskt skede (bedömning av utförandets förutsättningar)
Tekniskt samråd
Granskning av platsens förutsättningar
Granskning av tekniska handlingar
Fastställande av kontrollplan
Startbesked
Byggskede (bedömning och godkännande av åtgärd och utförande)
Arbetsplatsbesök/st

Faktor
5
2
3
2
5
3
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Ytterligare villkor/beslut
Granskning av önskade ändringar
Slutsamråd
Interimistiskt slutbesked
Slutbesked (inkl granskning av handlingar)

2
2
3
3
5

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

Tabell 10 Tabell för komplexitetsfaktor
Komplexitetsfaktor (XF)
Handläggning
X-faktor

ME
mycket
enkel
0,5

E
enkel

N
normal

0,8

1,0

K
komplicera
d
1,2

MK
mycket
komplicerad
1,5

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

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

Uppföljning
Uppföljning av taxan görs kontinuerligt men en större översyn görs årligen inför att
budgetprocessen i kommunen ska starta då taxan är ett viktigt underlag. Effekten för
sökanden behöver följas upp för att säkerställa att taxan uppfattas och fungerar rättvist.
Handläggningen, inklusive framtagning av faktureringsunderlag, ska kännas logisk och vara
enkel.
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 överlämnas för vidare politisk
hantering.

Sammanfattning
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget
2022 och ekonomisk plan 2023-2024 avslutades med budgetutskottets möte 2021-10-05.
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2022 på 45,0 mnkr, vilket
motsvarar 2,8 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det
tillförs cirka 130 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera
investeringar. På så sätt skapas utrymme för att egenfinansiera en del av de planerade
investeringarna och på så sätt slippa en alltför kraftigt ökande skuldsättning. Den föreslagna
investeringsbudgeten för 2022 summerar till cirka 372 mnkr. Samtidigt beräknas det bli
aktuellt att ombudgetera 83 mnkr från investeringsbudgeten 2021.
Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska
förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet.
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 har beaktats.
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte
beslutad på politisk nivå.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från kommunchef
Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 - förvaltningens förslag

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 överlämnas för vidare politisk
hantering.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-10-07

Tjänsteskrivelse Budget 2022 och ekonomisk plan
2023-2024
Diarienummer 2021/536, löpnummer 3426/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 överlämnas för vidare politisk
hantering.

Sammanfattning
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget
2022 och ekonomisk plan 2023-2024 avslutades med budgetutskottets möte 2021-10-05.
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2022 på 45,0 mnkr, vilket
motsvarar 2,8 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det
tillförs cirka 130 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera
investeringar. På så sätt skapas utrymme för att egenfinansiera en del av de planerade
investeringarna och på så sätt slippa en alltför kraftigt ökande skuldsättning. Den föreslagna
investeringsbudgeten för 2022 summerar till cirka 372 mnkr. Samtidigt beräknas det bli
aktuellt att ombudgetera 83 mnkr från investeringsbudgeten 2021.
Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska
förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag
bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet.
Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 har beaktats.
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte
beslutad på politisk nivå.
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Se sammanfattning
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Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar
Omvärldsanalys
Världen förändras och bland annat kommuner blir allt mer beroende av omvärlden och
beslut som fattas på internationell och nationell nivå. I bilaga i budgetdokumentet redovisas
de övergripande trender som påverkar förutsättningarna för den mångfasetterade
verksamhet som Ulricehamns kommun bedriver. Exempel på sådana trender är
globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar. I omvärldsbilagan
redovisas även bedömningar och analyser avseende ekonomiska förutsättningar,
befolkningsutveckling, personalförsörjning med mera.

Analys av kommunens ekonomi
Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på
kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2020 års
bokslut, konstateras att Ulricehamn har ett starkt ekonomiskt läge. Resultatnivån framöver
behöver dock vara tillräckligt hög för att ge tillräcklig beredskap för att möta förväntade
framtida utmaningar. Detta ger utrymme för att egenfinansiera en del av framtida
investeringar och på så sätt slippa en alltför kraftigt ökande skuldsättning. KFi noterar i
rapporten att det är av största vikt att det finansiella utrymmet inte försvagas, eftersom de
närmaste åren föväntas bli tuffa på grund av att kommunerna i allmänhet, och så även
Ulricehamn, står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov hänförliga till
befolkningsförändringar.

Ekonomisk prognos 2021
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till 66,1 mnkr. Den
ekonomiska prognosen för 2021 är 48,1 mnkr högre än budget.
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli högre än budgeterat. Totalt
uppgår avvikelsen till 6,8 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 41,3 mnkr bättre än
budgeterat. Den största enskilda avvikelsen är en positiv avvikelse (+20,3 mnkr) avseende
skatter och statsbidrag. I det prognostiserade resultatet ingår även ett överskott på finansiella
intäkter och kostnader om totalt 8,3 mnkr. Den största delen avser orealiserade vinster för
kommunens pensionsportfölj.
Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 155,4 mnkr. Den budgeterade
investeringsvolymen för 2021 uppgår till 352,2 mnkr. Investeringarna under årets åtta första
månader uppgår till 57,8 mnkr.

Budget 2022 – förvaltningens förslag
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2022 på 45,0 mnkr, vilket
motsvarar 2,8% av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det
tillförs cirka 130 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2022 summeras till 371,8 mnkr.
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 83,0 mnkr från investeringsbudgeten
2021.

4

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna,
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en
osäkerhet om hur behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som
möjligt i underlaget. Förvaltningen har beaktat regeringens budgetproposition för 2022.
Regeringens budgetproposition presenterades 20 september.
Förvaltningens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de
underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under
budgetarbetets gång.
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
bedrivs genom till exempel helägda bolag. Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god
ekonomisk hushållning.
En viktig utgångspunkt för målen är det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har
beslutats av kommunfullmäktige. Utgångspunkter i övrigt för Ulricehamns kommuns mål för
god ekonomisk hushållning:
-

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

-

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

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

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

Mål

Mått/mätetal

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

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

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

Utfall 2020

Målvärde 2022

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

78,0%

Högre än utfallet
för 2021 i %

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

<80 dagar

Färre dagar än
utfallet för 2021

82 dagar

Färre dagar än
utfallet för 2021

Väntetid i antal dagar
från ansökningsdatum
till erbjudet
inflyttningsdatum till
särskilt boende,
medelvärde
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Hållbar tillväxt
Kommunkoncernen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika organisationer
och verksamheter i hela Ulricehamns kommun ska fungera tillsammans och därigenom
skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.

Mål

Mått/mätetal

Utfall 2020

Målvärde 2022

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

Befolkningsökning i
procent över en
femårsperiod

5,2%

≥5%

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

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

100%

100%

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

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

100 st

≥100 st

3,51

≥3,22
(2021 års utfall)

Företagsklimatet i
Ulricehamns kommun
ska förbättras i
förhållande till
föregående år

Sammanfattande
omdöme av
företagsklimatet i
kommunen enligt
Svenskt Näringslivs
enkätundersökning
Företagarnas
sammanfattande
omdöme av
myndighetsutövningen i
kommunen enligt SKR:s
servicemätning Insikt
(NKI)
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68,5

≥68,5

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

Mål

Mått/mätetal

Utfall 2020

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

Sjukfrånvaro för
kommunalt anställda i
procent

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

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

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

8,1%

Målvärde 2022

Lägre än utfallet
för 2021 i %

101,2 st

Lägre än utfallet
för 2021 i antal
medarbetare

Personalomsättningen i
procent av första linjens
chefer

12,2%

Lägre än utfallet
för 2021 i %

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

Medarbetarengagemang
(HME) totalt i
Ulricehamns kommun –
Totalindex

77,6
Index

Högre index än
utfallet för
föregående mätning

Andelen heltidsarbetande
ska öka

Andelen heltidsarbetande
månadsavlönade i procent

75,1%

Högre än utfallet för
2021 i %
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Finansiella mål
STUBO AB och UEAB är de bolag i kommunkoncernen som har betydande ekonomisk
omsättning och balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse
för hela kommunkoncernens ekonomiska utveckling.

Mål

Mått/mätetal

Utfall 2020

Målvärde 2022

Det ekonomiska resultatet
exklusive
jämförelsestörande poster
ska uppgå till minst 2,8
procent av intäkterna från
skatteintäkter och
kommunal utjämning

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

4,0%

≥2,8%

Kommunens nyupplåning
för finansiering av
investeringar ska uppgå till
högst 325 mnkr

Nyupplåning, mnkr

90 mnkr

≤325 mnkr

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

Avkastning i procent på
fastighetsinnehavets
marknadsvärde.

5,5%

≥5%

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

Avkastning i procent på
totalt eget kapital.

14,0%

≥5%
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Uppdrag budget 2022
Nedan återfinns de uppdrag som föreslås ingå i budget 2022. Uppdragen är hämtade från
politiskt beslutade åtgärds- och handlingsplaner. Uppdragen är ansvarssatta och till en del av
dem finns också mätetal och åtgärder/insatser angivna. Dessa redovisas dock inte här.
De uppdrag som tillkommer är de kvarvarande uppdragen efter årsuppföljningen 2021
gällande budgetuppdrag för 2018, 2019, 2020 och 2021. Dessutom tillkommer de nya
budgetuppdragen för 2022 samt eventuellt nya uppdrag i beslutade planer under 2022.
Uppdrag från intern kontrollplan 2022 kommer att läggas till under 2022, efter att
kommunstyrelsen fastställt denna.
Biblioteksplan










Ulricehamns kommun vill stärka den lokala demokratin.
Ulricehamns kommun vill stärka medborgarnas digitala delaktighet och medie- och
informationskunnighet.
Ulricehamns kommun utvecklas genom närvaro i hela kommunen.
Ulricehamns kommun utvecklas genom det livslånga lärandet.
Ulricehamns kommun skapar platsutveckling med identitet genom samarbete.
Ulricehamns kommun skapar kreativa mötesplatser för kultur och
samhällsutveckling.
Ulricehamns kommun bygger samhället baserat på tillgänglighet för alla.
Ulricehamns kommun ser utbildningskedjan genom all läroplansstyrd verksamhet.

Handlingsplan för jämställdhet



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

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











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

Åtgärdsplan - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och
utemiljöer.
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Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 mellan Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun (Ny kommer 2022)













Erbjuda föräldrastöd till alla med barn upp till 18 år.
Ökad skolnärvaro.
Ökad psykisk hälsa.
Minska bruket av alkohol, narkotika, doping och tobak och spel om pengar.
Trygghetsskapande arbete.
Främja goda levnadsvanor.
Parasport school.
Senior sport school.
Stöd till folkhälsoinsatser i det lokala civilsamhället
Hållbar social utveckling i förskolan
Skapa jämlika förutsättningar och livsvillkor

Handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta hushåll



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

Jämställdhetsplan för Ulricehamns kommun



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

Plan mot våldsbejakande extremism







Kommunens verksamheter ska veta hur arbetet med våldsbejakande extremism är
organiserat utifrån ansvar och roller.
Inom ramen för arbetsgruppen påbörjar arbetet med att ta fram lägesbilder,
orsaksanalyser samt förslag till åtgärder.
Identifiera viktiga delar i civilsamhället.
Sprida information till kommunens invånare om vart de kan vända sig med frågor
kring våldsbejakande extremism.
Utveckla metoder för att öka anhörigas delaktighet i arbetet mot våldsbejakande
extremism.

Handlingsplan landsbygdsutveckling





Ökat samarbete / kommunikation mellan kommun, förvaltning, Landsbygdsalliansen
och näringsliv.
Skapa plattform där kommun, näringsliv, föreningsliv och civilsamhälle möts.
Inventera möjligheter och intresse/behov av byggnation på landsbygden.
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Grundskolans handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 2020–2024






Att senast i juni 2024 ha ökat meritvärdet i matematik i årskurs 6 och 9 och att detta
värde då ligger i den övre kvartilen (bland de 25% bästa i riket).
Att senast i juni 2024 ha en högre andel elever som når de högre betygsstegen (jämför
med ingångsvärde ht 2019).
Att senast i juni 2024 ska finnas en minskad diskrepans mellan betyg och nationella
prov i matematik i årskurs 6 och 9 i jämförelse med ingångsvärde vårterminen 2018.
Att resultaten på de nationella proven i matematik i årskurs 3 ska förbättras i
jämförelse med ingångsvärde vårterminen 2019.

Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande 2020–2021






IKT-plan.
DATE – ett pedagogiskt verktyg.
Riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande (NYA).
Långsiktig plan för att öka måluppfyllelsen i matematik i grundskolan.

IKT-plan 2020





Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en
digital likvärdighet i det svenska skolväsendet.
Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och
resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten.
Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska
genomföras med syfte att bidra till ökad måluppfyllelse och utvecklad digital
kompetens.

Klimat 2030















Använda en klimatstyrande resepolicy.
Nya personbilar är miljöbilar.
Delta i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
Använda en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Erbjuda laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag.
Minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Mäta matsvinn i offentlig verksamhet och ha mål.
Beräkna klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och ha mål.
Producera egen solel.
Göra investeringar för energieffektiviseringar.
Ha 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.
Finansiera investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.
Arrangera event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.
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Handlingsplan kulturstrategi


















Musikskolan erbjuder undervisning i musik och andra konstformer.
I samband med byggandet av nytt bibliotek upprättas metoder för att ta tillvara barn
och ungas idéer om utformandet av mötesplatser och utvecklandet av kulturutbudet.
Kulturprogram för barn & unga genomförs enligt kulturtrappan inom skolverksamhet
och på barnens fritid
Skapa arrangemang och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar.
Ta fram en handbok för evenemangsarrangörer.
Kulturarrangörer erbjuds rådgivning och viss hjälp att synliggöras i gemensamma
marknadsföringskanaler.
Det nya stadsbiblioteket ska bli en mötesplats för olika aktörer i kommunen.
Genomföra tillväxtprojektet Gränsbygd i Sjuhärad i samarbete med Svenljunga och
Tranemo kommuner.
Regelbundna avstämningsmöten mellan Näringsliv Ulricehamn AB och verksamhet
kultur och fritid genomförs
Former för samarbete mellan kultur och fritid och sektor lärande tas fram.
Stöttning till föreningar genom handläggning av bidragsärenden och samordning av
två nätverksträffar per år för kulturföreningar.
Upprätthålla stöttning i form av projektmedel till studieförbund för att genomföra
kultur för äldre.
Delta i nätverksträffar mellan verksamhet kultur och fritid samt studieförbund
Stöttning till föreningar genom handläggning av bidragsärenden (kostnadskrävande
projekt) och samordning av nätverksträffar för hembygdsföreningar.
Genomföra programverksamhet i syfte att lyfta kulturarvet.
Flytta föremålssamlingen till tillgängliga, ändamålsenliga lokaler.
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Driftbudget
Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2022 på 45,0 mnkr, vilket
motsvarar 2,8% av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det
tillförs cirka 130 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera
investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2022 summeras till 371,8 mnkr.
Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 83,0 mnkr från investeringsbudgeten
2021.
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna,
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på
prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Förvaltningens förslag
till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de underlag avseende behov och
åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under budgetarbetets gång.

Budgetförutsättningar 2022
I budgetpropositionen för 2022 beskrivs det att återhämningen i världsekonomin tagit rejäl
fart under det första halvåret 2021, framför allt i de avancerade ekonomierna (till exemepel.
USA och flertalet europeiska länder) där allt fler är vaccinerade och restriktioner till stor del
har avvecklats. Även i de nordiska länderna har ekonomierna återhämtat sig väl. I flera
europeiska länder, som exempelvis Tyskland, är BNP dock fortfarande på en lägre nivå än
före pandemin.
Även i Sverige har återhämtningen fortsatt under första halvåret 2021 och svensk BNP är
tillbaka på samma nivå som före pandemin. I budgetpropositionen för 2022 bedöms BNP vid
slutet av året vara på samma nivå för 2021 som prognoserna visade före pandemin. Detta
innebär att svensk ekonomi återhämtat sig snabbt jämfört med tidigare lågkonjunkturer och
jämfört med övriga medlemsstater i EU. Få restriktioner och en stigande vaccinationsgrad
väntas bidra till att hushållens konsumtion stiger snabbt. En hög efterfrågan på konsumtion
av tjänster bedöms bidra till denna utveckling.
I budgetpropositionen aviseras ytterligare 3 mdkr, utöver vad som tidigare har varit känt, i
generella medel till kommuner och regioner för 2022. För Ulricehamns kommun innebär det
5,0 mnkr. Skolan får en fortsatt tilldelning på 1 mdkr under 2022, den så kallade
”skolmiljarden”, vilket för Ulricehamns del innebär 2,4 mnkr. En kraftigt förbättrad
skatteundelagsprognos, SKR redovisade den 30 september ger kommunen ytterligare cirka
15 mnkr jämfört med tidigare prognoser. Totalt beräknas en ökning av skatteintäkter och
generella statsbidrag för kommunen med 77,6 mnkr jämfört med 2021, vilket är en ökning
med 5,1 procent.

Uppräkning av de ekonomiska ramarna
I budget 2022 kompenseras verksamheterna för ökade arbetskraftskostnader och ökade
kostnader för ”övrig förbrukning”. Uppräkningen baseras på det prisindex för kommunal
verksamhet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar per 30 september 2021.
Arbetskraftskostnaderna beräknas öka med 2,5% medan kostnaderna för övrig förbrukning
beräknas öka med 1,2%.
Ulricehamns kommun har i grunden en relativt stark ekonomisk ställning. Kommunen
befinner sig nu i ett läge där verksamheterna i delårsbokslutet per den 31 augusti
prognostiserar ett samlat överskott mot budget med 6,8 mnkr.
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Sammantaget kompenseras verksamheterna med 30,2 mnkr för nettokostnadsökningar i
budget 2022. Utöver detta justeras även verksamheternas ramar med demografiska
förändringar (se avsnitt Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera).
Verksamheternas ekonomiska ramar justeras för demografiska förändringar. Sektor lärande
får ett avdrag med 3,2 mnkr och sektor välfärd får ett tillskott på 3,1 mnkr. Verksamheten
erhåller även kompensation för beräknade kostnadseffekter till följd av investeringar.

Konsekvenser av tidigare beslut, demografi med mera
Effekt Effekt
2022
helår
(mnkr) (mnkr)

Beskrivning

Demografi

Justering till verksamheterna för demografiska
förändringar

0,0

0,0

Kompensation ökade
driftskostnader

Kostnader till följd av investeringar i förskolor,
gator med mera

3,0

3,0

3,0

3,0

Summa

Utökade anslag 2022
Effekt Effekt
2022 helår
(mnkr) (mnkr)

Sektor
Volymökning servicebostad LSS,
volymökning daglig verksamhet SoL/LSS,
bibehållande av nuvarande verksamhetsnivå inom
individ- och familjeomsorg,
ny lokal för arbetsmarknadsenheten

7,5

7,5

Lärande

Volymökning särskolan, utökning skolskjuts

1,8

1,8

Service

Volymökning IT, Microsoft EMS-licenser, resurs
M365, driftbidrag
Åsundsholms GK,
ny lolkal för museisamling

1,7

1,7

11,0

11,0

Välfärd

Summa

Mot bakgrund av ovanstående utökas de ekonomiska ramarna från och med 2022.
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Driftbudget 2022 per anslagsbindningsområde
Belopp i mnkr

Kommunstyrelsen

-1 550,3

Revision

-1,5

Gemensam IT-nämnd med Tranemo kommun

0,0

Finansförvaltning/övrigt (intäkt)

1 596,8

Årets resultat

45,0

Ekonomisk plan 2023-2024
Beräknade kostnadsökningar 2023–2024
I den ekonomiska planen för åren 2023 och 2024 har en uppräkning skett för beräknade
kostnadsökningar med utgångspunkt från SKR:s antaganden om löne- och
kostnadsutvecklingen de aktuella åren. I den ekonomiska planeringen ingår också kostnader
för förväntad helårseffekt av prioriteringar enligt ovan.
Kostnadsökningarna beräknas uppgå till cirka 52 mnkr år 2023 och 55 mnkr år 2024
Belopp i mnkr
2023

2024

27,0

27,6

Prisökningar och indexeringar netto

7,4

7,6

Demografiska förändringar (preliminärt)

8,4

9,0

Kostnadsökningar till följd av investeringar

6,0

8,0

3,0

3,0

51,8

55,2

Lönekostnadsökningar

(avskrivningar och räntekostnader)
Övriga driftskostnadsökningar till följd av investeringar
Summa

Finansförvaltningen 2023–2024
Den ekonomiska planen för åren 2023 och 2024 bygger på en beräkning av skatter och
utjämning baserad på SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (SKR cirkulär 21:35, 2021-0930). Beräkningarna är baserade på antagandet att kommunens invånarantal ökar med cirka
150 invånare år 2023 och 150 invånare år 2024.
Finansnettot de kommande åren beräknas bli oförändrat trots en hög förväntad
investeringstakt. På några års sikt bör räntenivån stiga och det kommer påverka negativt.
Hög investeringstakt innebär att avskrivningskostnaderna beräknas öka. Nettointäkterna
inom finansförvaltningen ökar med cirka 40 mnkr år 2023 och cirka 41 mnkr år 2024
(belopp i mnkr):
2023
39,7

Ökade nettointäkter, finansförvaltning
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2024
41,0

Investeringsbudget/investeringsplan 2022–2024
Projekt

Fas

Total
utgift

Ack
utfall

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Total
2022
-2024

Sektor Service
Fastighet
Om- och tillbyggnad Hössna skola

4

34,0

21,0

13,0

Om- och tillbyggnad Vegby skola

1

30,0

1,0

10,0

19,0

13,0

Ny skola F-6 i Ulricehamn

2

299,0

15,0

40,0

130,0

Skola 7-9 i Timmele (projektering)

1

Ny Skola 7-9 i Ulricehamn

1

29,0
114,0

5,0
325,0

Renovering Tingsholm

5,0

5,0

10,0

3,0

3,0

Ny förskola Dalum

1

30,0

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola Gällstad

1

230,0

11,0

25,0

Nybyggnad boendedelar Ryttershov

2

262,1

24,2

Ombyggnation gruppbostad Nillas väg

1

14,0

1,2

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt

1

11,5

Ny gruppbostad (Bergsäter)

1

16,0

Boende socialpsykiatri

1

38,0

Stadsbibliotek

3

136,0

Simhall

1

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn

1

284,0

200,0

215,0
6,0

2,0

2,0

100,0

94,0

219,0

60,0

60,0

60,0

180,0

5,0

7,8

12,8

1,0

10,5

11,5

1,0

15,0
10,0

16,0

3,0

25,0

38,4

70,0

260,0

10,0

10,0

80,0

100,0

100,0

6,0

29,0

65,0

100,0

27,6

38,0
108,4

Implementering nytt fastighetssystem

1,0

1,0

Mobil reservkraft

1,0

1,0

1,0

3,0

Laddinfrastruktur

0,5

1,0

1,0

2,5

Energieffktiviseringar och tillgänglighetsanpassningar

5,0

5,0

5,0

15,0

Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter

15,0

15,0

15,0

45,0

1,0

1,0

1,0

3,0

Diverse projekteringar
Kultur och fritid
Utbyte konstgräs B-plan

3,5

3,5

Mobil scenvagn och scenmoduler

0,5

0,5

El, accesspunkter för eventnät

0,2

0,2

Nytt bibliotekssystem

0,3

0,3

Inventarier museisamling

0,3

0,3

Liten scen Ulricaparken

0,1

0,1

Ny brygga i trä/betong i småbåtshamn

1,4

Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn

1,4

1,4

2,2

5,0

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar

1,0

1,0

1,4

3,4

Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden

0,6

0,4

0,3

1,3

Pott för offentlig gestaltning

0,6

4,2

6,4

11,2

Inventarier stadsbibliotek

1,4

15,0

15,0

Lastmaskin Lassalyckan

0,7

0,7

Nya stolar läktare sim- och sporthall

1,5

1,5
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Projekt

Fas

Total
utgift

Ack
utfall

Budget
2022

Plan
2023

Plan Total
2024 20222024

Kommunservice
Trappa och gångväg

0,5

0,5

Städmaskiner

0,4

0,4

Hållbart rengöringsmedel

0,4

0,4

Parker och lekplatser

1,2

1,2

1,2

3,6

Lekplatsrenovering

3,2

3,2

3,2

9,6

Återplantering träd efter almsjuka

0,3

0,3

0,3

0,9

1,0

1,0

1,0

3,0

19,7

21,5

20,0

61,2

Kost
Diverse investeringar inom köksverksamheten
IT
Investeringar i IT-utrustning
MSB
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter

10,0

10,0

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar

1,5

1,5

Entré Ulricehamn

1,0

15,0

16,0

Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan

1,5

10,0

11,5

Markförvärv och/eller exploateringsverksamhet

20,0

20,0

20,0

60,0

Genomförande av detaljplaner

12,9

17,0

16,0

45,9

Gator, vägar och trafikåtgärder

17,7

16,3

8,3

42,3

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2

5,0

25,0

25,0

55,0

Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3

7,0

15,0

13,0

35,0

0,5

0,5

1,0

Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen
Sektor Välfärd
Inventarier servicebostad Tre rosor

0,3

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder

0,3
0,4

Välfärdsteknik

2,4

0,4

3,7

8,4

14,5

2,5

2,5

5,0

Inventarier samverkanshus Gällstad

5,0

5,0

Inventarier nya gruppbostäder

0,5

0,5

Inventarier boende socialpsykiatri

0,5

0,5

Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov

Sektor Lärande
Inventarier Hössna skola

0,5

Inventarier Vegby skola

0,5
0,5

Inventarier förskola i Gällstad
Inventarier ny skola F-6 Ulricehamn
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0,5
1,2

1,2

12,6

12,6

Projekt

Total
utgift

Ack
utfall

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Total
2022–2024

Diverse verksamhetsinventarier

4,5

4,5

4,5

13,5

Ej kända projekt

3,0

3,0

3,0

9,0

371,8

683,1

820,0

1 874,8

Övrigt

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN
2022–2024

1 785,6

Prognos ombudgetering från 2021 års budget

101,0

83,0

Total investeringsbudget/investeringsplan 2022–2024

454,8

Investeringsutgifter när det gäller mark- och exploateringsverksamhet medför
intäkter vid försäljning. Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo
kommun. Tranemo kommun finansierar cirka 36%.
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83,0
683,1

820,0

1 957,8

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

Indikationsfasen (1)
I indikationsfasen utförs beräkningen på övergripande projektinformation vad avser
mängder och baseras på schabloner. Till exempel antal barn, lägenheter, kvadratmeter.
Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt.
Förstudie genomförs.
Indikationen kan ha en differens uppemot 25–30% i relation till total investeringsutgift
beroende på typ av projekt (ny-, om- eller tillbyggnad) och komplexitet. Detta under
förutsättning att projektinformationen inte förändras.

Bedömningsfasen (2)
I bedömningsfasen genomförs förprojektering utifrån projektdirektiv. Skisser tas fram.
Bedömningen utförs fortfarande genom schabloner men på mer precis information om
utgiftsbetydande faktorer såsom mängd, kvalitet på mark, stomme, eventuellt förvärv med
mera.
Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt.
Bedömningen kan ha en differens uppemot 15–25% i relation till total investeringsutgift
under förutsättning att projektinformationen inte förändras.

Beräkningsfasen (3)
I beräkningsfasen utförs beräkningen på mer detaljerad projektinformation. Projektering
genomförs och kalkylhandlingar framtagna såsom exempelvis konstruktions- och
systemhandlingar.
Underlaget som tas fram ligger till grund för upphandling.
Beräkningen kan ha en differens uppemot 10–15% i relation till total investeringsutgift under
förutsättning att projektinformationen inte förändras.

Upphandlingsfasen (4)
Upphandling genomförs utifrån framtagna handlingar i enlighet med lagen om offentlig
upphandling och kommunens styrdokument.
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Den totala investeringsutgiften kan även inom denna fas komma att förändras på grund av
ändring-, tillägg- eller avgåendeutgifter (ÄTA-utgifter). Exempelvis genom nya krav på
gestaltning, tillägg såsom fler grupprum eller oförutsedda faktorer.

Kommentarer
investeringsbudget/investeringsplan 2022–2024
Sektor service
Fastighet
Om- och tillbyggnad Hössna skola
Om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som
stödjer personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvats i
projekteringen. Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet och ej avskilt
personalutrymme. Det saknas kontor för personal och arbetsplatser för lärare. Grupprum
saknas till mellanstadiet. Behov att förändra klassrum så att det går lätt att samarbeta inom
de olika stadierna. Bibliotek saknas då nuvarande rum byggs om till grupprum. Kök byggs
om och matsal byggs ut. Investeringsutgift grundas på anbud.
Projektet är i upphandlingsfasen (4) som omfattar en totalentreprenad. Det är omfattande
installationer som görs för värme, ventilation och el.
Projektet beräknas vara klart under 2022.

Om- och tillbyggnad Vegby skola
Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer
personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvats i projekteringen.
Bristerna i lokalerna består framför allt av för litet personalutrymme. Det saknas kontor för
personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt att göras
om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt. Samtalsrum för kurator saknas.
Kök förändras från mottagningskök till tillagningskök samt utbyggnad av matsal på grund av
storlek och layout.
Projektet är indikationsfasen (1). Förprojektering är gjord och projektering initierad. Det är
en totalentreprenad. Byte av ventilationsanläggning ingår. Investeringsutgiften är en
bedömning med erfarenhetsvärde från Hössna skola.
Projektet beräknas vara klart under 2023.

Ny skola F-6 i Ulricehamn
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar hyrs tillfälliga lokaler vid
Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Projektet har påbörjats genom att arkitekt upphandlats
så att förprojekteringen kan komma igång. Behovet pekar på en skola för 555 elever
inkluderat en särskola för 30 elever. Placering i Sanatorieskogen.
Projektet är i bedömningsfasen (2). Projektering pågår. Beräknat schablonvärde för 550
elever är en yta på 15 kvadratmeter per elev, byggnadspris på 25 000 kr per kvadratmeter,
risk 15% samt byggherre- och projekteringsutgifter på 10%. För särskoleelever bedöms en yta
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på 30 kvadratmeter per elev. Idrottshall för matchspel samt läktare och tillhörande entré
ingår ej i schablonen.
Projektet beräknas vara klart under 2024.

Skola 7–9 i Timmele (projektering)
Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två
högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Lokalerna i Timmele är i dåligt skick och i
stort sett ursprungligt skick från 1980. Behovet att skapa fräscha och anpassade lokaler är
stort. Projektering behöver prioriteras så att ombyggnad eller nybyggnad kan genomföras i
närtid.
Projektet är i indikationsfasen (1).

Nya skola 7–9 i Ulricehamn
Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två
högstadieskolor i centralorten och en i Timmele för att tillgodose behovet för totalt 1 100
elever. Hur elevantalet ska fördelas på de tre skolorna samt huruvida det blir nybyggnation
och/eller ombyggnation ska klargöras i utredningen. Start projektering 2022 under
förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Projektet är i indikationsfasen (1). Totalutgiften i investeringsbudgeten är beräknad på en ny
skola för 650 elever. Detta kan komma att ändras beroende på vad som framkommer i
utredningen.
Projektet beräknas vara klart under 2025.

Renovering Tingsholm
Investeringen möjliggör att förbättra skicket på lokalerna och skapa ett mer attraktivt
gymnasium. Ytskikt kommer att förnyas i stor utsträckning men en stor del utgörs av akustikoch belysningsåtgärder. Åtgärderna har tagits fram i samråd med gymnasiet och vissa
kompletteringar har fastighet lagt till.

Ny förskola Dalum
Förskolan i Dalum planeras för en flytt till lokaler hos Stubo som ska byggas om. Detta
kommer att innebära en utökning med 40 platser och kommer att möta behovet i området.
Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under 2025.

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad
Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad.
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnation av ett
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar. Projekteringen utgår från ett behov
om 60 boenden och förskola för 120 barn, vilket är en ökning från 45 boenden och 100 barn.
Befintliga förskolor i Gällstad avvecklas. Detaljplanearbetet pågår men är försenat med upp
till ett år. Beräknas vinna laga kraft under kvartal 1 2022.
Projektet är i indikationsfasen (1). Total yta är cirka 8 300 kvadratmeter inklusive vind.
Projektet beräknas vara klart under 2024.
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Nybyggnad boendedelar Ryttershov
Antalet platser för särskilt boende i Ulricehamns tätort behöver utökas. Ryttershov kommer
efter nybyggnationen att inrymma 85 lägenheter för 89 boende. Utökning med 18 lägenheter.
Ombyggnad av befintligt G-H-hus, rivning av A-F-hus och nyproduktion av 9 nya
avdelningar. Kommer att byggas i etapper för att möjliggöra kvarboende.
Projektet är i bedömningsfasen (2). Ombyggnationen omfattar cirka 3 000 kvadratmeter och
nyproduktionen 7 400 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2025.

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt och Nillas väg
Om- och tillbyggnad av fyra äldre gruppbostäder utifrån genomförd förprojektering. Syftet är
att göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fållornavägen har påbörjats 2021 och
Markuslyckedreven påbörjas under år 2021. Projekten är i indikationsfasen (1) och beräknas
vara klara under 2023.

Ny gruppbostad
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS på 6 platser. Planerad att ligga på Bergsäter. Ett
område som detaljplaneras för bostäder, äldreboende, förskola med mera.
Projektet är i indikationsfasen (1). Gruppbostaden planeras inrymma 6 lägenheter. Total yta
är cirka 600 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2024.

Boende socialpsykiatri
Behov av ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på
Jönköpingsvägen 2. Bedöms vara svårt att hitta en liknande byggnad som kommunen kan
hyra.
Projektet är i indikationsfasen (1). Antal lägenheter är som två stycken gruppbostäder LSS.
Cirka 1 200 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2024.

Stadsbibliotek
Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling genom
förnyad konkurrens genomförd våren 2019. Projektering pågår.
Projektet är i beräkningsfasen (3) och är i slutet av projekteringen. Total yta är 2 700
kvadratmeter. Investeringsutgiften baseras på gjord kalkyl och inkluderar förvärv av
fastighet. Projektet beräknas vara klart under 2023.

Simhall
Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Utöver renovering av bassäng behöver något göras
åt tak, fasad, entré, kök och cafeteria, fönster, ytter- o innerdörrar. Teknik och ventilation är
sedan 1983. Utredning av betongkonstruktion genomförd. Utredning av övriga
byggnadsdelar genomförd eftersom de varit hårt utsatta för fukt inifrån. Förstudie med
alternativ till att bygga om genomförd våren 2019. Ny simhall bör byggas.
Projektet är i indikationsfasen (1). Nästa steg är att utföra systemhandlingar och därefter
bygghandlingar. Investeringsutgiften är uppdaterad med en risk på cirka 20% av tidigare
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investeringsutgift, vilket är i enlighet med gjord utredning. Projektet beräknas vara klart
under 2026.

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn
Placeringen av nuvarande brandstation är omöjlig då hänsyn måste tas till framtida
trafiksituation och tätortens behov av nya bostäder. Den gamla stationen lever inte upp till
dagens krav och byggnadens tekniska livslängd är mycket begränsad.
Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under 2024.

Implementering nytt fastighetssystem
Upphandling av nytt fastighetssystem under hösten 2021. Implementering under 2022 för att
göra systemet fullt körbart till 2023.

Mobil reservkraft
Två mobila reservkraftsaggregat upphandlas under 2022. Under 2022 pågår även
projektering av elinstallationer i de byggnader som ska förberedas för anslutning av de
mobila reservkraftsaggregaten. Från 2023 genomförs ombyggnad av elinstallationerna i
dessa prioriterade byggnader.

Laddinfrastruktur
Nya krav från Boverket i nyproduktion men även i befintliga verksamhetsfastigheter. I de
befintliga ska det finnas minst en laddningspunkt om det finns över 20 parkeringsplatser.
Kommunen behöver ta fram en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur. Tanken är att
projektera fram ett underlag för installation i befintliga fastigheter under 2022 och därefter
påbörja upphandling och installation.

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar
Energieffektiviserande åtgärder i byggnader som medför energibesparingar under lång tid
och samtidigt höjer den tekniska statusen i kommunens byggnader. Hit hör investeringar i ny
ventilation med hög återvinningsgrad, värmepump, injustering av värmesystem, LEDbelysning och tilläggsisolering.
Tillgänglighetsanpassningar utifrån beredningen för delaktighet. Inventering av kommunens
fastigheter är genomförd. Lagändringen som trädde i kraft 2015 innebär att bristande
tillgänglighet är en form av diskriminering. Brister framgår av inventeringen och måste
åtgärdas. Tanken är att genomförandet av åtgärderna ska pågå löpande. Kalkyler kommer att
tas fram för att kunna bedöma omfattningen och därigenom kunna avgöra hur mycket medel
som behöver avsättas.

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter
Från och med räkenskapsår 2015 tillämpas komponentavskrivning av Ulricehamns kommun.
Om en fastighets/byggnads betydande delar har väsentligt olika nyttjandeperioder måste en
fastighet/byggnad delas upp i komponenter. Tillkommande komponenter och utbyte av
komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. Eventuellt återstående restvärde på en ersatt
komponent ska då skrivas ned. Löpande underhåll ska kostnadsföras. Planerat underhåll,
som inte redovisas som komponent, avser i första hand målningsunderhåll, markarbeten och
underhåll av tekniska installationer.
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Diverse projekteringar
Hos verksamhet fastighet finns numera två projektledare som ska finansieras med de medel
som beviljas för byggprojekten. Det uppstår även andra mindre projekt som inte är
budgeterade.

Kultur och fritid
Utbyte konstgräs B-plan
Planen är 10 år gammal och konstgräset behöver bytas ut för att bibehålla de speltekniska
egenskaperna och mjukheten i underlaget. Därigenom minskas skaderisken för utövare.
Slitaget är extra stort jämfört med C och D planerna, då den snöröjs.

Mobil scenvagn och scenmoduler
Under 2022 köps det in en mobil scenvagn samt nya scenmoduler för att förenkla och
underlätta för arrangemang och evenemang. Scenvagn och scenmoduler är till för att göra
kulturlivet mer mobilt.

El, accesspunkter för eventnät
Under 2022 planeras det anläggas ett antal accesspunkter och stärka upp elen för eventnät.
Detta för att underlätta och förenkla för arrangemang och evenemang vid
Grodparken/Stureparken, Stora torget och nere vid gamla järnvägsområdet.

Nytt bibliotekssystem
Inköp av nytt gemensamt bibliotekssystem för biblioteken i Sjuhärads kommuner.

Inventarier museisamling
Inköp av inventarier för museisamlingen till lokaler på Fotåsen.

Liten scen Ulricaparken
En liten scen för, främst, barn- och ungdomskultur. Ska även ge möjlighet till spontana
uppträdanden.

Ny brygga i trä/betong i småbåtshamn
Kön för att erhålla en plats i kommunens småbåtshamn blir allt längre. Den kan delvis
tillskrivas effekterna av pandemin, men den förutan, skulle väntetiden för en båtplats var
flera år i relation till tillgång och efterfrågan. Tanken är att lägga i en ny brygga norr om
befintliga bryggor vid Nämndhuset som med en kapacitet på cirka 42 platser. Investeringen
kan bli aktuell under förutsättning av att erforderliga miljötillstånd lämnas för åtgärden.

Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn
Nuvarande bryggor med enbart träkonstruktion i småbåtshamnen, kräver ett kontinuerligt
utbyte för att garantera standard och säkerhet för nyttjarna. Brygghanteringen med i och
upptagning inför varje säsong är dessutom både arbetskrävande och dyr ur driftsynpunkt.
Den förkortar livslängden på framförallt flytelementen, men även träkonstruktionen i sig.
Förvaringsmöjligheterna under icke säsong blir dessutom alltmer begränsade.
Livslängden på trä/betong eller enbart betongbryggor beräknas till 30 respektive 60 år.
Nuvarande träbryggor är cirka 10–12 år. Om det inte beviljas kommer det behöva skjutas till
medel för att rusta upp befintliga båtbryggor och fasa ut frigolitelement.
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Utveckling av kommunala fritidsanläggningar
Fortsatta utvecklings- och effektiviseringsåtgärder samt materialinköp och reinvesteringar.
Detta för att bibehålla funktioner, livslängd, attraktivitet och hitta ekonomiskt hållbara
lösningar samt dämpa kostnadsutvecklingen. Investeringen gäller inköp av ny åkgräsklippare
till Lassalyckan - säkerhetsåtgärd efter inträffad olycka, ny städmaskin till simhallen,
permanent målning av linjer i B ishallen för att minska driftkostnaden, anläggande av
frisbeegolfbanor samt komplettering/färdigställande av tillgänglighetsanpassad slinga i
friluftsområdet.

Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden
Behövs kontinuerliga reinvesteringar för att bibehålla kvalitet och säkerhet för besökare vid
friluftsbad. Bryggornas flytelement behöver kontinuerligt ses över och dåliga delar bytas ut,
eller helt ersättas med nya. Nya flytelement har också ett skalskydd så att microplaster, inte
hamnar i vattendrag. Livräddnings- och lekutrustning i huvudsak utanför centralorten.

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

Inventarier stadsbibliotek
Under 2024 köpa in inventarier till det nya stadsbiblioteket. Bokhyllor på hjul,
utställningsmöbler, kontorsmöbler, möbler till möteslokaler med mera.

Lastmaskin Lassalyckan
I takt med att området utvecklas med fler aktivitetsytor i kombination med behovet att
underhålla och sköta driften av befintliga anläggningar och verksamheter är det mer
kostnadseffektivt att verksamheten förfogar över en egen lastmaskin under 2023. Den kan
nyttjas i den dagliga driften vid bortkörning av snö från isvården, vid vinterskötsel av
fotbollsplanerna, underhållet av det omfattande ledsystemet i friluftsområdet samt för
framtida utvecklings- och förändringsarbete i hela området.

Nya stolar läktare sim- och sporthallen
Under 2023 byta ut stolar på läktarna i sim- och sporthallen.

Kommunservice
Trappa och gångväg
Renovering av trappa och gångväg som förbinder Marbäcksvägen och Fridhemsgatan.
Alternativet är att ta bort trappa med gångväg och stänga genomgången som ligger på
kommunal parkmark.

Städmaskiner
Det pågår ett aktivt arbete med övergång från leasing till egen maskinpark. Utbytet beräknas
ske under några år. Serviceavtal ska kopplas till inköpen vid upphandling.
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Hållbart rengöringsmedel
Verksamheten planerar att göra en övergång från traditionella kemikalier till att producera
ett Svanenmärkt högeffektivt joniserat alkaliskt vatten. Det fungerar som både tvättmedel,
rengöringsmedel och som är snällt mot människor, skonsamt mot naturen samt att det
skapar viss positiv effekt i ekonomin. Förändringen går också i linje med FN:s globala mål
Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Parker och lekplatser
Årliga medel för upprustning och utveckling av parker samt utbyten av markutrustning i
utemiljöer. Totalt finns 59 lekplatser på kommunal parkmark. Mindre upprustningar av
lekplatser utifrån anmärkningar i den årliga säkerhetsbesiktningen. Ökade kostnader för
material och tjänster är motivering till justeringen av budgetmedel från tidigare år.
Som exempel kan nämnas:






Plantering av träd utifrån miljöförbättringar och utveckla stadsträdspopulationen.
Inköp av utrustning för komplettering och utbyte av trasigt material utifrån protokoll
från årliga säkerhetsbesiktningen på lekplatser.
Kompletteringar och utbyte av växtmaterial.
Renovering och utbyte av nedsliten parkutrustning.
Renovering av grusade parkvägar

Lekplatsrenovering
Park och skog redovisade för kommunstyrelsens arbetsgrupp 2021-02-04 statusen för
kommunens 59 lekplatser. En plan för renovering/utbyte har tagits fram och förslaget är att
tre lekplatser renoveras/år. Denna åtgärd kommer att behövas under många år för att våra
små kommuninvånare ska få lekmiljöer att utvecklas i.
2022: Tvärred, Älmestad, Ulricehamn.
2023: Nitta, Timmele, Ulricehamn.
2024: Dalum, Hulu, Ulricehamn

Återplantering träd efter almsjuka
Under 2020 drabbades Ulricehamn hårt av almsjukan. En stor del av kommunens almar är
drabbade av sjukdomen vilket redovisades i kommunstyrelsens arbetsgrupp 2020-09-03.
Flera av de avverkade träden var placerade i parker på centrumytor, vilket har givit stora kala
luckor. Träd är också en miljöförbättrare. Träd skapar ekosystemtjänster och är en
förutsättning för biologisk mångfald i städer. De är bland annat vindutjämnande och
temperatursänkande. Träden har dessutom ett stort rekreativt värde för människan och ökar
vårt välbefinnande. Förslaget innebär en återplantering på cirka 25–30 träd/år.
En ökning av skötselinsatser förväntas för trädens första fem år. Verksamheten har mottagit
försäkringsersättning som går in i resultaträkning 2021. Återplanteringen är i nivå med
erhållen försärkingsersättning.

Kost
Diverse investeringar inom köksverksamheten
Investeringsmedlen kommer att användas till att förnya eller komplettera den utrustning
som idag finns i köken. Det kan till exempel röra sig om diskmaskiner, kombiugnar,
kokgrytor, kyl, frys samt packmaskiner.
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IT
Investeringar i IT-utrustning
Investeringsmedlen används till löpande inköp avseende datorer som hyrs ut till
verksamheten i Ulricehamn och Tranemo. Dessutom investeras i teknisk infrastruktur för Itdriften. Exempelvis servers, lagring, switcher och trådlösa accesspunkter.

Sektor miljö och samhällsbyggnad
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter
Medel behövs för att projektera och bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, gångoch cyckelvägar samt park- och naturmark.

Utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga vägar
Medel behövs för att kunna medfinansiera utbyggnad av gång- och cykelvägar utmed statliga
vägar.

Entré Ulricehamn
Projektering och utbyggnad av entré Ulricehamn. Projektet är avhängt hur ombyggnationen
av rondellerna vid Marknadsplatsen utförs.

Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan
Medel behövs för att tillgänglighetsgöra centrum samt ge möjlighet för verksamheter utmed
Storgatan att anlägga uteserveringar.

Markförvärv och exploateringsverksamhet
Årligen avsätts medel för markförvärv och exploateringsverksamhet. Medlen ska användas
för att utöka den kommunala markreserven för att möjliggöra planläggning av nya bostadsoch verksamhetsområden samt mark för kommunal service.

Genomförande av detaljplaner
Årligen avsätts medel för genomförande av detaljplaner. Medlen används för att genomföra
åtgärder på allmän platsmark som kommunen ansvarar för i framtagna detaljplaner.

Gator, vägar, trafikåtgärder
Årligen avsätts medel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder. Medel går årligen åt
till att asfaltera gator samt för trafiksäkerhetsåtgärder där även statlig medfinansiering söks.
Övriga medel används för specifika projekt som planeras och prioriteras i dialog med
politiken.
Medel för att asfaltera gator kommer efter en beläggningsinventering att öka de kommande
åren för att åstadkomma en godtagbar standard på kommunens vägnät.
Kommunen har erhållit bidrag genom det s.k. stadsmiljöavtalet och avser ombyggnad av
Bogesundsgatan samt ny bro över Strandgatan.

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2
Medel behövs för att projektera och bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, gångoch- cyckelvägar samt park- och naturmark.
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Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3
Medel behövs för att projektera och bygga ut kommunala anläggningar såsom gator, gångoch- cyckelvägar samt park- och naturmark.

Ombyggnad av rondeller vid Marknadsplatsen
Med ledning av de utredningar som genomförts som påvisar att nuvarande trafiklösning inte
kommer tillgodose framtidens trafikströmningar kommer rondellerna vid Marknadsplatsen
behöva byggas om för att klara en högre kapacitet. För att kommunen ska klara av en kraftig
tillväxt är en uppgradering av trafiklösningen nödvändig. Kostnaden kommer närmare kunna
specificeras efter projektering.

Sektor välfärd
Inventarier servicebostad Tre rosor
Inventarier till ny servicebostad på Tre rosors väg.

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder
Inventarier till om- och tillbyggnad av äldre gruppbostäder.

Välfärdsteknik
Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och
mobilitet. 2022 är beloppet högre än tidigare år med anledning av installation av larmsystem
och låssystem på två gruppbostäder som byggs om. 2023 är beloppet högre med anledning av
installationer av trygghetskameror, hotellås och larmsystem på Ryttershov och en
gruppbostad. 2024 tillkommer installationer förutom på Ryttershov även på Gällstadgården
och på nytt psykiatriboende.

Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov
Inventarier till utökning av platser på vård- och omsorgsboende Ryttershov.

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

Inventarier nya gruppbostäder
Inventarier till en ny gruppbostad.

Inventarier boende socialpsykiatri
Inventarier till ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på
Jönköpingsvägen 2.

Sektor lärande
Inventarier Hössna skola
Inventarier till de nya lokalerna.

Inventarier Vegby skola
Inventarier till de nya lokalerna.

Inventarier förskola i Gällstad
Inventarier till de nya lokalerna.
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Inventarier ny skola F-6 i Ulricehamn
Inventarier till de nya lokalerna.

Övrigt
Diverse verksamhetsinventarier
Löpande anskaffningar till verksamheten.

Ej kända projekt
Medel för angelägna investeringar som aktualiseras under löpande budgetår.
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Resultatbudget
Belopp i mnkr

Utfall

Prognos

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

261,1

231,1

231,8

236,4

241,6

-1 618,2

-1 647,7

-1 709,7

-1 755,5

-1 802,7

-77,3

-79,5

-84,8

-90,8

-98,8

-1 434,4

-1 496,1

-1 562,7

-1 609,9

-1 659,9

1 099,1

1 148,2

1 187,4

1 231,6

1 272,4

399,5

400,0

418,7

414,2

414,4

15,6

18,1

4,1

4,6

5,1

Finansiella kostnader

-20,4

-4,1

-2,5

-3,0

-3,5

ÅRETS RESULTAT

59,4

66,1

45,0

37,5

28,5

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens
kostnader

Avskrivningar

Verksamhetens
nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag
och utjämning
Finansiella intäkter
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Finansieringsbudget
Belopp i mnkr

Utfall

Prognos

Budget

Plan

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

Årets resultat

59,4

66,1

45,0

37,5

28,5

Ej rörelsekapitalpåverkande poster
mm

77,3

79,5

84,8

90,8

98,8

136,7

145,6

129,8

128,3

127,3

Nettoinvesteringar mm

-191,9

-155,4

-584,8

-833,1

-1 050,0

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-191,9

-155,4

-584,8

-833,1

-1 050,0

Övrigt kassaflöde

166,7

-100,0

455,0

704,8

922,7

ÅRETS KASSAFLÖDE

111,5

-109,8

0,0

0,0

0,0

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Summa tillförda medel

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
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Balansbudget
Belopp i mnkr
Utfall Prognos
201231 211231

Budget
Plan
Plan
221231 231231 241231

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella
anläggningstillgångar

5,0

3,6

2,2

0,8

0,0

932,4

1 026,1

1 415,9

2 029,0

2 759,0

76,8

103,8

128,8

158,8

208,8

-Övriga materiella
anläggningstillgångar

105,3

140,0

180,0

220,0

260,0

Summa materiella
anläggningstillgångar

1 114,5

1 269,9

1 724,7

2 407,8

3 227,8

Finansiella
anläggningstillgångar

884,1

901,0

1 031,0

1 181,0

1 411,0

Materiella
anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och tekniska
-Maskiner och inventarier

Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG
INFRASTRUKTUR

2 003,6 2 174,5

2 757,9 3 589,6 4 638,8

2,7

2,5

2,4

2,2

2,1

9,1

8,5

5,5

4,5

3,5

84,8

90,0

95,0

100,0

105,0

-Kassa och bank

203,4

93,6

93,6

93,6

93,6

Summa omsättningstillgångar

297,3

192,1

194,1

198,1

202,1

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
-Förråd/lager
-Fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR

2 303,6 2 369,1
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2 954,4 3 789,9 4 843,0

Utfall

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
-Årets resultat
-Resultatutjämningsreserv
-Övrigt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
-Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
-Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Prognos Budget

Plan

Plan

201231 211231

221231 231231 241231

59,5
66,1
51,4
51,4
1 297,5 1 357,0
1 408,4 1 474,5

45,0
37,5
28,5
51,4
51,4
51,4
1 423,1 1 468,1 1 505,6
1 519,5 1 557,0 1 585,5

14,8

15,3

15,0

14,9

14,8

33,7
48,5

26,8
42,1

9,9
24,9

0,0
14,9

0,0
14,8

572,6
274,1
846,7

572,6
279,9
852,5

1 027,6 1 732,4 2 655,1
382,4
485,6
587,6
1 410,0 2 218,0 3 242,7

2 303,6 2 369,1

2 954,4 3 789,9 4 843,0
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Koncernbudget
Avkastningskrav på bolagen med mera
I ägardirektiven för bolagen anges att avkastning, utdelning, justeringar för marknadsmässig
ränta med mera ska fastställas i samband med budget. För budgetåret 2022 fastställs dessa
enligt följande:

STUBO AB
Avkastning
Bolaget ska generera god totalavkastning dels genom att stärka det årliga ekonomiska
resultatet, och dels genom att förvalta bolagets fastigheter så att det sker en tillväxt av
marknadsvärdet på fastighetsbeståndet.
Bolaget skall över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets
marknadsvärde.
Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive
räntekostnader och avskrivnings-/nedskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga
marknadsvärdet under perioden.

Utdelning
Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Avkastningen balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift
Fastställs till 0,4% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern
kontokredit.

Övrigt
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid.

ULRICEHAMNS ENERGI AB
Avkastning
Marknadsmässigt avkastningskrav fastställs baserat på 5% av totalt eget kapital enligt 2020
års bokslut. Omräknat för latent skatteskuld innebär detta att bolagets totala egna kapital
uppgick till cirka 400 mnkr. Detta innebär att bolagets resultat före bokslutsdispositioner och
skatt ska uppgå till lägst 20,0 mnkr år 2022.

Utdelning och koncernbidrag
Fastställs till att koncernbidrag lämnas med 9,4 mnkr. (2021: 10,0 mnkr). Resterande
avkastning balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift
Fastställs till 0,2% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern
kontokredit.
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Övrigt
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid.

NÄRINGSLIV ULRICEHAMN AB
Avkastning
Inget avkastningskrav ställs på bolaget.
Eget kapital uppgår i bokslut 2020 till cirka 10,6 mnkr.

Utdelning
Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Eventuell avkastning balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift
Fastställs till 0,2% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern
kontokredit.

Övrigt
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet
finansieras i huvudsak med koncernbidrag som erhålls ifrån Ulricehamns Stadshus AB.

ULRICEHAMNS STADSHUS AB
Avkastning
Inget avkastningskrav ställs på bolaget.

Utdelning
Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Eventuell avkastning balanseras i bolaget.

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift
Fastställs till 0,2% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern
kontokredit.

Övrigt
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet
finansieras med koncernbidrag som erhålls ifrån Ulricehamns Energi AB.
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Finansieringsramar
I samband med budget fastställer kommunfullmäktige en årlig limit för kommunkoncernens
totala upplåning. Limiten fördelas till Ulricehamns kommun och kommunens bolag via
kommunens internbank.
Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om finansieringsramar för 2021:
Lånelimit 2021
(mnkr)
Ulricehamns Energi AB
STUBO AB
NUAB
Ulricehamns kommun*
Ulricehamns Stadshus AB
Brf Parkgården
Summa

365,0
415,0
3,0
166,8
86,0
46,0
1 081,8

Nyupplåning och omsättning av lån till och med 2022-12-31
Aktuell låneskuld per 2021-09-30 för samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården
uppgår till 628,3 mnkr. Eftersom kommunen lånar ut egna medel om 63,3 mnkr till bolagen
uppgår kommunkoncernens totala låneskuld till 565,0 mnkr.
Förvaltningens förslag om finansieringsramar till och med 2022-12-31 innebär att
kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunkoncernens skulder, med
totalt 675 mnkr till och med 2022-12-31.
Förvaltningens förslag om finansieringsramar innebär även att kommunstyrelsen under år
2022 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning inom kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården.

Lånelimit 2022
(mnkr)
Ulricehamns Energi AB
STUBO AB
NUAB
Ulricehamns kommun*
Ulricehamns Stadshus AB
Brf Parkgården
Summa

365,0
415,0
3,0
325,0
86,0
46,0
1 240,0

* Utlåningen 2021-09-30 överstiger inlåningen med 63,3 mnkr.
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Ram för
Aktuell låneskuld nyupplåning till och
2021-09-30
med 2022-12-31
239,7
258,3
0,0
-63,3
86,0
44,3
565,0

675,0

Budget 2022
Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen
Ulricehamns Stadshus AB
Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns
Energi AB (UEAB), STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är helägda
dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB.
Koncernens bolag ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera de mål och
uppdrag som fastställs av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bolagen ska aktivt
medverka i arbetet för att befolkningsmålet ska kunna uppnås.
Ulricehamns kommun är i en tillväxtfas. Utvecklingen av Rönnåsen, pågående och planerade
nya bostadsområden är viktiga tillväxtfaktorer.
Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
Koncernbidrag från UEAB beräknas för 2022 kunna erhållas med 10,0 mnkr varav
8,9 mnkr kommer att överföras till NUAB.
Det budgeterade resultatet före skatt 2022 uppgår till cirka 7,5 mnkr.

Dotterbolagens verksamheter
Ulricehamns Energi AB
Ulricehamns Energi befinner sig alltjämt i tillväxt med stigande efterfrågan på bolagets
produkter. Den positiva utvecklingen i Ulricehamns kommun påverkar investeringsnivån
men även driftskostnaderna för bolaget. Nya områden tillkommer och förstärkning av
befintliga anslutningar efterfrågas.
För att möta efterfrågan ingår i budgeten en fortsatt hög investeringsnivå för 2022–2024.
Som exempel kan nämnas nya stadsdelen Bergsäter och utbyggnaden av Stadsskogen samt
nytt område i Gällstad. Fritidshusområdet vid Mogden ska anslutas till VA-nätet samt arbete
med ny vattentäkt i Högagärde fortsätter de kommande åren. Till detta kommer också
nödvändiga förstärkningar av nuvarande nät drivet av ökad efterfrågan. Arbetet med
uppgradering till nya smarta elmätare startar efter nya lagkrav. Dessutom finns behov av att
bygga ut kontoret på Karlsnäsvägen på grund av trångboddhet.
Visionen ”Bredband till alla” kvarstår och nu är målet att erbjuda 98% av kommunens alla
hushåll och företag fiberanslutning till 2025. De områden som återstår befinner sig på
landsbygden och anslutning till rimlig kostnad möjliggörs med hjälp av bidrag från Post- och
telestyrelsen. Samtidigt med nedgrävning av fiber markförläggs också elnätets äldre
luftledningar.
Kommande Energi- och miljöcenter (EMC) som försenats flera år finns med i budgeten för
kommande åren och kommer så göra tills nytt avloppsreningsverk kan tas i drift.
Detaljplanen är godkänd och arbetet med ledningsflytt och markberedning har startats.
Under 2022 kommer arbetet fortsätta med byggnation av ny panna och teknikbyggnad fram
till 2024. Parallellt pågår tillståndsprocessen för nytt avloppsreningsverk.
Inklusive moms höjs priset för vatten och avlopp med i genomsnitt 0,2 öre/l, vilket
motsvarar en höjning med cirka 3%. Renhållningstaxan höjs i genomsnitt med 7–10 kr per
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månad (lägenhet-villa). Det motsvarar en höjning med 5%. För elnätet beräknas en
preliminär höjning med 1,2 öre/kWh, vilket innebär en höjning med 2,9%. För fjärrvärmen
beräknas taxan preliminärt stiga 2,5 öre, vilket blir en höjning med 2,6%.
Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas uppgå till cirka 38 mnkr varav 9,4
mnkr lämnas i koncernbidrag. Investeringsnivån för 2022 beräknas uppgå till 147,5 mnkr.
Soliditeten sjunker och beräknas bli cirka 41%. Lånebehovet för 2022 beräknas öka till 330
mnkr med en tillkommande limit på 35 mnkr.
Bolagets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med hög trivsel och frisknärvaro fortgår
med såväl hälsoprojekt som trivselprojekt. För att möta efterfrågan på bolagets produkter har
förstärkning av personalresurser skett successivt under 2021 även om några också kommer
under 2022.
UEAB fortsätter sin påbörjade digitaliseringsresa och kommer att under 2022–2024 ta nästa
steg då ett projekt för ett nytt GIS-system planeras att påbörjas. Även byggnation av internt
kommunikationsnät och systemstöd för insamling av mätvärden kommer att påbörjas.

STUBO AB
Hyresförhandling för 2022 har ännu inte påkallats. För att möta de allmänna
kostnadsökningarna samt det stora underhållsbehovet som bolagets fastigheter inom
miljonprogrammet kräver har bolaget ett hyreshöjningsbehov på 2,5% från och med 202201-01. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder har beräknats till 98,5%. Vakansen
för lokaler beräknas till 0,8 mnkr då flera servicelokaler är outhyrda. Intäkter och kostnader
för under året tillskapade lägenheter är ej beaktade i budgeten. Nedan återfinns kommentarer
kring några av posterna i budgeten:
Resultatet före skatt 2022 är budgeterat till 7,4 mnkr. Omsättningen beräknas uppgå till 85
mnkr. Det egna kapitalet beräknas till 169 mnkr. Soliditet på 30% (SABO-snitt på soliditet, år
2020, 32% och företagsstorlek 100-1 999 där STUBO ingår är soliditeten 22%).
Belåningsgraden för fastigheter, vilken är beräknad nettoskulden via koncernkrediten,
beräknas till 69% (riket 64%). Räntekostnaderna för 2022 är beräknade efter en medelränta
på 0,63%, varav kreditkostnaderna uppgår till 0,4% för kommunens borgensåtagande.
Den genomsnittliga krediten under året beräknas per 2022-12-31 uppgå till 370 mnkr.
Pågående och kommande investeringar för 2022 ryms inom beviljad finansieringsram om
415 mnkr som är antagen av kommunfullmäktige. Avkastningen för perioden beräknas till
5%.
Driftkostnader beräknas öka för fastighetsskötsel och administration med 3%, vatten 3%, el
2,9%, fjärrvärme 2,7% från och med 2022-07-01 samt renhållning 5%.
Underhållet beräknas uppgå till 17 mnkr. Underhållskostnaderna avser bland annat
underhåll av bostäder och energieffektivisering. Faktorprisindex för flerbostadshus, som
avser årsförändringen av byggkostnaderna, har ökat med 7% för augusti 2021 och beräknas
öka i samma takt under 2022. Nivån på underhållet är dock avhängt på utfallet av årets
hyresförhandling med Hyresgästföreningen.
Detaljplanen för Stockrosen 1 etapp 1 är färdigställd och möjliggör byggnation av cirka 90
lägenheter. I en första etapp projekteras för två punkthus om totalt 56 hyreslägenheter.
Bygglov har beviljats, investeringsbidrag har sökts, upphandling är genomförd och
byggnationen har nu påbörjats. De två husen med totalt 56 lägenheter beräknas stå klara
första kvartalet 2023. Om efterfrågan är god kan ett tredje hus byggas i ett senare skede.
Planprocess för del 2 av Stockrosen 1 (övre delen av fastigheten) pågår. Även för området
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Karlslätt och "gamla torget” i Dalum pågår detaljplaneprocesser. En planprocess för
byggnation av bostäder på den övre delen av fastigheten Stadsgränsen 2 kommer att inledas
under 2022.
Projektering för att bygga om från lokal till lägenheter på Storgatan 36 pågår, ny
projektledare och ny arkitekt är anlitade för att driva projektet framåt. Satsningen på ökad
trygghet och trivsel i bostadsområdena fortsätter med ytterligare förbättringar i utemiljöer,
översyn av belysningar såväl utomhus som i trappuppgångar och källare, installation av
passersystem samt modernisering av tvättstugor. Arbetet med att minska
energiförbrukningen i fastigheterna fortsätter med såväl åtgärder i byggnadernas klimatskal
som åtgärder i fastigheternas värmesystem samt datoriserad driftövervakning.
Ulricehamns kommuns positiva utveckling och befolkningstillväxt är grunden för en god
efterfrågan på bostäder. STUBO AB kommer de närmsta åren att nyproducera lägenheter för
att möta kommunens tillväxt. Även befintligt fastighetsbestånd kräver stora investeringar.
Sammantaget innebär detta att bolaget går in i en investeringsintensiv period. I takt med
investeringarna ökar även bolagets lånegrad och därmed blir ränte- och
konjunkturutveckling tillsammans med utvecklingen på bostadsmarknaden avgörande
faktorer för bolagets ekonomi på både kort och lång sikt.

Näringsliv Ulricehamn AB
Näringslivs Ulricehamns verksamhet har under 2021 påverkats i hög grad av
coronapandemin och kommer även påverka verksamheten under 2022. Förhoppningen är att
kunna genomföra fler träffar och stötta fler evenemang än under året som har varit. En
central fråga är kommunens företagsklimat, det vill säga hur företagen upplever kommunens
service till företagen, vilket NUAB arbetar tillsammans med kommunens förvaltning. I
Ulricehamn ses trenden att fler semestrar inom närområdet och dagsturismen ökar. Det
finns behov av att mäta, utvärdera och göra utvecklingsinsatser inom det området. Arbete
med utvecklingen av Ulricehamns centrum kommer fortgå gemensamt med kommunen och
Ulricehamns Cityförening.
Under 2021 har en försäljning av fastighet skett och det finns ett förslag om en utdelning till
kommunen 2022, vilket är beaktat i balansbudgeten.
Coronapandemin har satt spår i hela näringslivet. Många företag har drabbats men flertalet
har återhämtat sig och går nu bra. Ökade virkespriser och containerpriser har påverkat
industrin och byggbranschen. Digitaliseringen driver ytterligare på industrins redan höga
omställningstakt, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra överflödiga. Besöksnäringen
är en av de näringar där benen slogs undan helt i mars 2020, men en återhämning till följd av
hemestertrenden ses.
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Resultatbudget för koncernen 2022
Stadshus AB

UEAB

STUBO

NUAB KONCERNEN

412

304 685

85 470

1 500

392 067

-264 930 -75 970

-10 400

-351 900

Belopp i tkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader

-600

Rörelseresultat

-188

39 755

9 500

-8 900

40 167

0

60

100

0

160

Räntekostnader

-302

-2 000

-2 200

0

-4 502

Resultat efter
finansiella poster

-490

37 815

7 400

-8 900

35 825

8 900

9 400

Finansiella poster:
Ränteintäkter

Bokslutsdispositioner
Erhållna
koncernbidrag
Lämnade
koncernbidrag
Avsättning
obeskattade
reserver
Resultat före skatt

500

10

-9 400

-9400

-28 315

-28 315

100

7 400
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0

7 510

Ulricehamns Stadshus AB
Resultatbudget
Belopp i tkr

Årsbokslut

Prognos

Budget

2020

2021

2022

412

412

412

INTÄKTER
Försäljning
Övriga intäkter

0

0

0

412

412

412

0

0

0

Övriga kostnader

-624

-600

-600

SUMMA KOSTNADER

-624

-600

-600

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

-212

-188

-188

0

0

0

Summa rörelsekostnader

-624

-600

-600

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER

-212

-188

-188

Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar

0

0

0

Ränteintäkter

0

0

0

SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
Personalkostnader

Summa avskrivningar

Finansiella poster

Räntekostnader

-245

-261

-302

Summa finansiella poster

-245

-261

-272

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-457

-449

-490

Erhållet koncernbidrag

1 083

1 082

500

Lämnat koncernbidrag

0

0

0

1 083

1 082

500

626

633

10

0

0

0

633

10

Koncernbidrag

Summa koncernbidrag
RESULTAT FÖRE SKATT
Övriga bokslutsdispositioner
Skatt

-148

RESULTAT EFTER SKATT

478
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Ulricehamns Stadshus AB
Balansbudget
Årsbokslut

Prognos

Budget

2020

2021

2022

Immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

0

0

0

-Maskiner och inventarier

0

0

0

Övriga materiella anläggningstillgångar

0

0

0

Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

0

286 275

286 275

286 275

286 275

286 275

286 275

0

0

0

149

150

120

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
-Förråd/lager
-Fordringar
-Kassa och bank

2 753

3 336

3 376

Summa omsättningstillgångar

2 902

3 486

3 496

289 177

289 761

289 771

200 100

200 100

200 100

2 500

2 978

3 611

478

633

10

203 078

203 711

203 721

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
-Bundet eget kapital
-Fritt eget kapital
-Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

0

0

0

Summa avsättningar

0

0

0

Långfristiga skulder

86 000

86 000

86 000

Kortfristiga skulder

99

50

50

86 099

86 050

86 050

289 177

289 761

289 771

Skulder

Summa skulder
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH
EGET KAPITAL
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Ulricehamns Energi AB
Resultatbudget
Belopp i tkr

Årsbokslut

Prognos

Budget

2020

2021

2022

261 267

270 220

285 190

18 874

16 700

19 495

280 141

286 920

304 685

-55 250

-61 250

-68 320

-125 117

-136 354

-149 790

-180 367

-197 604

-218 110

99 774

89 316

86 575

INTÄKTER
Försäljning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Personalkostnader
Övriga kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
Summa avskrivningar
Summa rörelsekostnader
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER

-43 140

-43 400

-46 820

-43 140

-43 400

-46 820

-223 507

-241 004

-264 930

56 634

45 916

39 755

Finansiella poster
Ränteintäkter

51

40

60

Räntekostnader

-4 036

-3 700

-2 000

Summa finansiella poster

-3 985

-3 660

-1 940

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

52 649

42 256

37 815

0

0

0

Koncernbidrag
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag

-10 000

-10 000

-9 400

Summa koncernbidrag

-10 000

-10 000

-9 400

RESULTAT FÖRE SKATT

42 649

32 256

28 415

-79 569

-32 156

-28 315

100

100

Övriga bokslutsdispositioner
Skatt
RESULTAT EFTER SKATT OCH
BOKSLUTSDISPOSITIONER

5 993

-30 927
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Ulricehamns Energi AB
Balansbudget
Belopp i tkr

Årsbokslut

Prognos

Budget

2020

2021

2022

5 593

7 152

6 360

798 308

863 361

960 425

13 937

12 717

11 775

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
-Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar

28 888

29 996

35 390

Summa materiella anläggningstillgångar

841 133

906 074

1 007 590

142

142

142

246 868

913 368

1 014 092

4 240

4 300

4 400

52 682

60 000

65 000

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
-Förråd/lager
-Fordringar
-Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

53

10

10

56 975

64 310

69 410

903 843

977 678

1 083 502

126 325

126 325

126 325

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
-Bundet eget kapital
-Fritt eget kapital
-Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar

41 800

10 873

10 973

-30 927

100

100

137 198

137 298

137 398

331 314

363 470

391 785

331 314

363 470

391 785

Långfristiga skulder

361 915

401 951

475 016

Kortfristiga skulder

73 416

74 959

79 303

Summa skulder

435 331

476 910

554 319

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH
EGET KAPITAL

903 843

977 678

1 083 502

Summa avsättningar
Skulder
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STUBO AB
Resultatbudget

Årsbokslut

Prognos

Budget

2020

2021

2022

78 609

79 891

82 970

2 698

2 500

2 500

81 307

82 391

85 470

Personalkostnader

-15 273

-15 300

-16 259

Övriga kostnader

-44 767

-46 100

-48 541

-60 040

-61 400

-64 800

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

21 268

20 991

20 669

Avskrivningar

-20 694

-10 647

-11 170

Summa avskrivningar

-20 694

-10 647

-11 170

Summa rörelsekostnader

-80 734

-72 047

-75 970

574

10 345

9 500

12 000

6 500

0

109

100

100

Räntekostnader

-2 303

-1 540

-2 200

Summa finansiella poster

-9 806

5 060

-2 100

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

10 380

15 405

7 400

Erhållet koncernbidrag

0

0

0

Lämnat koncernbidrag

0

0

0

Summa koncernbidrag

0

0

0

10 380

15 405

7 400

1 373

0

0

15 405

7 400

Belopp i tkr
INTÄKTER
Försäljning
Övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER

SUMMA KOSTNADER

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER
Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar
Ränteintäkter

Koncernbidrag

RESULTAT FÖRE SKATT
Övriga bokslutsdispositioner
Skatt

-1 447

RESULTAT EFTER SKATT

10 704
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STUBO AB
Balansbudget
Belopp i tkr

Årsbokslut

Prognos

Budget

2020

2021

2022

0

0

0

411 622

419 235

421 784

1 848

2 391

2 000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
-Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

8 572

69 334

116 000

422 042

490 959

539 784

217

200

200

422 259

491 159

539 984

0

0

0

4 061

3 500

31 300

Omsättningstillgångar
-Förråd/lager
-Fordringar
-Kassa och bank

0

0

0

4 061

3 500

31 300

426 320

494 659

571 284

-Bundet eget kapital

52 529

52 529

52 529

-Fritt eget kapital

83 343

94 047

109 452

-Årets resultat

10 704

15 405

7 400

146 576

161 981

169 381

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

Summa eget kapital
Avsättningar

2 490

2 490

2 500

Summa avsättningar

2 490

2 490

2 500

Långfristiga skulder

254 762

317 839

371 269

Kortfristiga skulder

22 492

12 349

28 134

Summa skulder

277 254

330 188

399 403

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH
EGET KAPITAL

426 320

494 659

571 284

Skulder
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Näringsliv Ulricehamn AB
Resultatbudget
Belopp i tkr

Årsbokslut

Prognos

Budget

2020

2021

2022

1 095

485

1 450

INTÄKTER
Försäljning
Övriga intäkter

0

4 600

50

1 095

5 085

1 500

Personalkostnader

-4 938

-5 100

-5 500

Övriga kostnader

-3 931

-5 900

-4 690

SUMMA KOSTNADER

-8 869

-11 000

-10 190

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

-7 774

-5 915

-8 690

SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER

Avskrivningar

-415

-245

-210

Summa avskrivningar

-415

-245

-210

-11 245

-11 245

-10 400

-8 189

-6 160

-8 900

Ränteintäkter

0

0

0

Räntekostnader

0

0

0

Summa finansiella poster

0

0

0

- 8 189

-6 160

-8 900

8 918

8 918

8 900

8 918

8 918

8 900

729

2 758

0

Övriga bokslutsdispositioner

0

0

0

Skatt

0
2 758

0

Summa rörelsekostnader
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER
Finansiella poster

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Koncernbidrag
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag
Summa koncernbidrag
RESULTAT FÖRE SKATT

RESULTAT EFTER SKATT

729
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Näringsliv Ulricehamn AB
Balansbudget
Årsbokslut

Prognos

Budget

2020

2021

2022

0

0

0

Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och tekniska
anläggningar

2 703

0

0

-Maskiner och inventarier

1 420

1 210

1 000

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

0

4 123

1 210

1 000

55

5

5

4 178

1 215

1 005

0

0

0

992

800

800

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
-Förråd/lager
-Fordringar
-Kortfristiga placeringar

0

0

0

-Kassa och bank

7 803

13 297

9 000

Summa omsättningstillgångar

8 795

14 097

9 800

12 973

15 312

10 805

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
-Bundet eget kapital

300

300

300

9 575

10 304

8 160

729

2 758

0

10 604

13 362

8 460

Avsättningar

0

0

0

Summa avsättningar

0

0

0

Långfristiga skulder

0

0

0

Kortfristiga skulder

2 369

1 950

2 345

Summa skulder

2 369

1 950

2 345

12 973

15 312

10 805

-Fritt eget kapital
-Årets resultat
Summa eget kapital

Skulder

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH
EGET KAPITAL
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Investeringsbudget/investeringsplan 2022–
2024
Budget
Projekt

Plan
2023

Plan
2024

Totalt

34,4

31,8

31,0

97,2

1,5

1,5

1,5

4,5

Fjärrvärme

32,0

38,3

8,2

78,5

Fiber

24,2

5,9

8,1

38,2

VA

36,8

38,0

19,7

94,5

Service

11,7

9,5

9,6

30,8

Miljö

3,6

6,6

3,6

13,8

Övrigt

3,4

7,5

11,0

21,9

2022

Belpopp i mnkr
Ulricehamns Energi AB
Elnät
Gatubelysning

STUBO AB
Nybyggnation
Förtätning, Stockrosen 1

52,0

Förtätning, Stadsgränsen 2

52,0
60,0

Nybyggnation, Gällstad

60,0
20,0

20,0

Ombyggnation
Energiinvestering
Trygghetsskapande åtgärder och utemiljö
Fastighetsförbättringar; fönster, stammar, fasader, balkonger
m.m.
Ombyggnation kringorten, Dalum gruppbostad
Ombyggnation centralorten; Karlslätt (etapp 1 och 2 av 4)

TOTALT
INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2022–
2024
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3,0
2,0

3,0
2,0

3,0
2,0

9,0
6,0

15,0

15,0
15,0
30,0

15,0
30,0

45,0
15,0
60,0

264,1 162,7

646,4

219,6

Specifikation på investeringsobjekt
överstigande 1 mnkr
UEAB
Avdelning

Vad

När

Belopp (mnkr)

Elnät

Samförläggning med fibernät
Förstärkning Ulricehamns tätort
Förstärkning utanför Ulricehamns tätort
Vistaholm mottagningsstation
Nya elmätare
IT-stöd Scadasystem
Mottagningsstation, Rönnåsen

2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2023
2023-2024
2024

4,7
29,3
9,2
18,0
25,2
2,0
1,0

Gatubelysning Större reinvesteringsprojekt

2022-2024

4,5

Fjärrvärme

Nya kunder och ledningsnät
Ny fjärrvärmemätare och system

2022-2024
2022-2023

24,3
3,0

Fiber

Villafiber
Landsbygdsfiber
IoT
Internt driftnät

2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2024

6,0
42,3
4,0
5,0

VA

Nybyggnad Boråsvägen/Tegelbruksgatan
Nybyggnad Gällstad
Tryckstegring förstärkning Hester
Ombyggnad av vattenverk Högagärde
Mogden VA-anslutning
Ny vattentäkt Högagärde
Nybyggnad Rönnåsen
Fjärravlästa vattenmätare
Filmning av VA-ledningar
Byte av brandposter
Löpande saneringar
Nybyggnad Stadsskogen
Nybyggnad Härstorp
Nybyggnad Övre Borgmästarhagen

2022
2022
2022
2022
2022-2023
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2022-2024
2023
2023-2024
2023-2024

1,5
1,9
1,3
1,1
15,2
9,0
7,5
1,2
1,2
1,8
27,8
7,0
4,5
3,5

Service

Personbilar
Tunga fordon

2022-2024
2023

26,9
1,2

Miljö

Ge & Ta-byggnad
Maskinhall
Flispanna

2022
2023-2024
2024

1,4
7,5
1,0

Övrigt

Byte av tak samt solceller Karlsnäsvägen
Geografiskt informationssystem (alla nyttigheter)
Ny infart och parkeringsplats Karlsnäsvägen
Garage till beredskapsbilar
Nytt kontor inklusive omklädningsrum
Enerigi-och miljöcenter

2023
2022-2024
2022-2023
2023
2024
2022-2024

1,0
5,0
1,5
1,2
8,0
52,2

2022

52,0

STUBO AB
Förtätning, Stockrosen 1

Detaljplanen är färdigställd och byggnation av två punkthus på totalt 56 lägenheter har påbörjats i september
2021. Arbetet beräknas vara färdigställt första kvartalet 2023
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Förtätning, Stadsgränsen 2
2023
60,0
En planprocess för byggnation av bostäder på den övre delen av fastigheten Stadsgränsen 2 kommer att inledas
under 2022. Målet är att bygga hyresbostäder på totalt 30 lägenheter.
Nybyggnation, Gällstad
2024
Inväntar kommunens planprocess. Målet är att bygga radhus intill samverkanshuset.

20,0

Ombyggnation centralorten, Karlslätt
Renovering och eventuell förtätning beroende på utfall i planpocess.

60,0
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2023-2024

Renovering, Karlsslätt
2022-2023
Renovering och eventuell förtätning beroende av utfall från kommunens planprocess.

120,0

Nybyggnation, Gällstad
2023
Inväntar kommunens planprocess. Målet är att bygga radhus intill samverkanshuset.

20,0
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Megatrender
Världen ändras hela tiden och likt alla kommuner blir Ulricehamn allt mer beroende av
omvärlden, internationella och nationella beslut. Nedan sammanfattas de övergripande
områden och förändringar som starkt påverkar Sverige på alla nivåer, belysta av SKR i deras
Vägval för framtiden 3. På efterföljande sidor ges sedan djupgående analyser från
kommunens olika verksamhetsområden.

Globalisering
Den ökade öppenhet som finns mellan stater och samhällen påverkar framförallt handel,
investeringar och kapital samt information och teknologi. Det har följder för konkurrens
genom företags möjligheter att söka sig till, och investera i, länder med lägre
produktionskostnader. Det innebär också en ökad spridning av kunskap och teknik som kan
användas till att skapa välstånd. Utmaningarna med globaliseringen utgörs av
maktförflyttning från nationer till marknaden och inkomstklyftor och miljöpåverkan.

Demografi
Den demografiska utvecklingen och en tydlig trend i västvärlden med låga födelsetal, ökad
livslängd och en allt äldre befolkning påverkar direkt efterfrågan på välfärdstjänster som
skola, bostäder, barnomsorg, sjukvård och äldreomsorg. Det ställer utökade krav på
samhällsplanering och finansiering. Migrationen till EU-länderna från krigshärjade och/eller
fattiga länder har skapat politisk splittring och oenighet både inom och mellan många länder.
Hur välfärdssystemen kommer att påverkas av de demografiska förändringarna beror i stor
utsträckning på i vilken omfattning och takt som nyanlända kommer i arbete och kan bidra
till finansieringen av välfärden.

Klimatförändringar
För världen som helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i
form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem, nya sjukdomar, konflikter om
vattenresurser samt människor på flykt. Det är oundvikligt att länder, företag och individer
behöver förändra beteenden och vanor när det gäller transporter, matvanor, produktionsoch konsumtionsmönster samt återvinning.

Teknik
När nya tekniker utvecklas och börjar samverka ökar tempot i omvandlingen och det sker
just nu omvälvande förändringar i samhället. Såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster
kommer att påverkas på en rad olika sätt. Det är dock lättare att förutspå hur ny teknik kan
användas än att förutse hur tekniken påverkar människors beteenden. Ofta syns inte
konsekvenserna förrän tekniken funnits en tid. Ny teknik innebär också att nya färdigheter
och kunskaper efterfrågas samtidigt som annan kunskap blir föråldrad.
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Värderingar
Människors värderingar påverkas av förändringar i omvärlden. Det innebär att globalisering,
förekomst av ny teknik och tillgång till kunskap kan förändra våra värderingar. Individers
värderingar påverkas också av generationsskiften och ändras även under livets gång, till
exempel av personer som står en nära och som man litar på. Värderingar kan variera även
utanför territoriella och kulturella gränser och detta har inneburit att individer av samma
generation kan ha olika värderingar. Slutligen avgör värderingar hur länder styrs, hur
kulturer utvecklas och hur tilliten till andra skapas. Det är därför angeläget att följa hur
människors värderingar påverkas.

Omvärldsanalys i Ulricehamn
Kommunala verksamheter är starkt påverkade av den pågående coronapandemin och därför
är det fortfarande svårt att förutse exakt hur stora och vilka konsekvenser kommunen kan få
efter krisläget har gått över. Respektive verksamheter har analyserat påverkan utifrån vad de
känner till vid tiden för analysen.

Befolkning
Omvärld
Under de senaste 10 åren har Sverige haft en intensiv befolkningsökning med 1 miljon
personer från 9,3 miljoner till 10,3 miljoner. Ur ett längre tidsperspektiv väntas den naturliga
folkökningen (födda minus döda) fortsatt vara positiv men det är framförallt migrationen
som kommer föranleda en befolkningsökning fram till 2050, därefter kommer den naturliga
folkökningen och nettomigrationen vara av samma storlek.
Antal invånare i alla åldersgrupper kommer att öka fram till 2030, men ökningen för
åldersgrupp 65 år eller äldre förväntas vara mycket större än övriga grupper av befolkningen.
Vad gäller ökningen av äldre innebär det också en relativ ökning i förhållande till antalet
invånare i arbetsför ålder. Det blir tydligt när siffran för den demografiska försörjningskvoten
för de äldre förväntas nå sin topp på 0,48 till 2060 jämfört med 0,36 år 2020. Om den yngre
befolkningen också inkluderas väntas kvoten öka till 0,90 år 2060 från 0,77 år 2020. Detta
innebär att andelen i arbetsför ålder förväntas försörja en större andel av befolkningen i
framtiden än i dagsläget.
Coronapandemin och dess konsekvenser på samhället är omöjliga att förutspå, vilket
påverkar antagandena för framskrivningen. Det berör exempelvis barnafödandet som antas
bli lägre under en lågkonjunktur, arbetskraftsinvandringen som beror på olika länders
ekonomiska situation i relation till Sverige, dödligheten samt in och utvandringen.
Under 2020, särskilt i april månad, har antal avlidna i hela riket ökat markant. Diagrammet
nedan visar antal avlidna per dag i hela riket i jämförelse med genomsnittet mellan 2015–
2019 och värdet fram till mars 2021. Värdet under 2020 visar tydlig uppgång av antal avlidna
under första och andra vågen av coronapandemin, alltså under april och december månad.
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Figur 1. Antal döda per dag, riket, Källa: SCB antal rapporterade dödsfall per dag åren 2015–2021 (Hela riket)

Ulricehamn
Befolkningsutvecklingen i kommunen har under de senare åren varit historiskt
snabbväxande. Förändringar i befolkningens storlek och dess sammansättning är främst
kopplad till hur befolkningsutvecklingen har sett ut tidigare, genom bland annat
befolkningens in- och utflyttning.
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Figur 2 Ulricehamns kommuns folkmängd 1970–2019 och i enlighet med prognos 2020–2029, Källa
internutredning

Under de senaste 10 åren (2010–2019) har Ulricehamn haft en genomsnittlig ökning på 192
personer per år. Ökningen under hela prognosperioden förväntas vara 189 personer, vilket
ligger i paritet med hur det sett ut de senaste åren. Värt att ta i beaktning är också att det
historiska underlaget inkluderar rekordåren 2015–2017 med den rekordstora migrationen.
Årets befolkningsprognos reviderar ned utvecklingen 2020–2021 på grund av osäkerheterna
med coronapandemin. Antagandet är att färre nybyggnationer sker samt att invandringen
minskar de nästkommande två åren varför en mindre befolkningsökning väntar. Mellan
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2023–2025 kan en mer expansiv period urskönjas som beror på många
nybyggnationsplaner. Under den perioden är den genomsnittliga prognosen en ökning på
287 personer per år. Den förväntade utvecklingen 2026–2029 anger en lägre
befolkningstillväxt som successivt avtar och närmar sig de långsiktiga trenderna. Prognosen
uppskattar att folkmängden 2029 kommer att vara 26 554 invånare. Ur ett demografiskt
perspektiv kan kommunen inom de viktiga planeringsåldrarna förvänta sig en ökning bland
förskoleåldrarna (1–5 år) de närmaste åren (2021–2025) samt bland kommunens äldre 80–
84 år och efter 2023 väntar en stor ökning bland 85 år och äldre.

Ekonomi
Omvärld
I budgetpropositionen för 2022 beskrivs det att återhämningen i världsekonomin tagit rejäl
fart under det första halvåret 2021, framför allt i de avancerade ekonomierna (till exempel
USA och flertalet europeiska länder) där allt fler är vaccinerade och restriktioner till stor del
har avvecklats. BNP-utfall för andra kvartalet visar på en stark utveckling i USA, Kina och
euroområdet. I USA och Kina är BNP på en högre nivå än den var före pandemin. Även i de
nordiska länderna har ekonomierna återhämtat sig väl. I flera europeiska länder, som
exempelvis Tyskland, är BNP dock fortfarande på en lägre nivå än före pandemin.
Den ekonomiska utvecklingen i de avancerade ekonomierna väntas bli snabb även framöver.
Framåtblickande indikatorer för både industrin och den hårt drabbade tjänstesektorn talar
för en positiv utveckling. Få restriktioner innebär att framför allt konsumtionen av tjänster
antas öka i snabb takt. Hushållen har goda förutsättningar att snabbt öka sin konsumtion till
följd av att sparandet under pandemin varit högt. Både finans- och penningpolitiken är
dessutom fortsatt expansiva, vilket understödjer den ekonomiska aktiviteten. Industrin har
återhämtat sig starkt och befinner sig nu på en högre aktivitetsnivå än före pandemin.
Tillväxten har dock dämpats i många länder den senaste tiden till följd av
utbudsrestriktioner, såsom brist på halvledare. Dessa problem väntas bestå under en
övergångsperiod. Tillväxten inom industrin väntas därmed i närtid vara lägre än för
tjänstebranschern
Även i Sverige har återhämtningen fortsatt under första halvåret 2021 och svensk BNP är
tillbaka på samma nivå som före pandemin. I budgetpropositionen för 2022 bedöms BNP vid
slutet av året vara på samma nivå för 2021 som prognoserna visade före pandemin. Detta
innebär att svensk ekonomi återhämtat sig snabbt jämfört med tidigare lågkonjunkturer och
jämfört med övriga medlemsstater i EU. Det finns dock fortfarande en tydlig tudelning i
näringslivet. Industrin återvände till tidigare aktivitetsnivåer redan under andra halvåret
2020, medan återhämtningen inom tjänstebranscherna har gått långsammare. Särskilt
drabbade är till exempel flyg- samt hotell- och restaurangbranschen.
Liksom i omvärlden väntas BNP i Sverige stiga snabbt under andra halvåret 2021. Få
restriktioner och en stigande vaccinationsgrad väntas bidra till att hushållens konsumtion
stiger snabbt. En hög efterfrågan på konsumtion av tjänster bedöms bidra till denna
utveckling. Framåtblickande indikatorer som till exempel inköpschefsindex och
konjunkturbarometern bekräftar bilden av en fortsatt stark tillväxt i närtid.
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Den konjunkturprognos SKR gör, vilar på ett scenario med en snabbare återhämtning än vad
som prognostiserats tidigare vilket tillsammans med Budgetpropositionern för 2022 ger en
höjning av efterfrågan i svensk ekonomi och därmed ett ökande skatteunderlag.
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Figur 3 Stora variationer i BNP under 2000-talet och framåt. Källa: Budgetförutsättningar för åren 20212024, SKR och SCB

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats och såväl sysselsättningsgraden som
arbetskraftsdeltagandet ökade tydligt under det andra kvartalet 2021. Samtidigt är
arbetslösheten kvar på en högre nivå än före pandemin, i synnerhet bland unga, personer
med som högst förgymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda.
Flera framåtblickande arbetsmarknadsindikatorer pekar på en tilltagande efterfrågan på
arbetskraft. Samtidigt är antalet varsel och konkurser på låga nivåer. Under det andra
halvåret 2021 väntas sysselsättningen öka snabbt när den ekonomiska aktiviteten tilltar. Den
positiva utvecklingen väntas fortsätta även 2022. Både sysselsättningsgrad och
arbetskraftsdeltagande bedöms vara på höga nivåer 2022. I takt med den tilltagande
sysselsättningstillväxten väntas arbetslösheten falla snabbt under det andra halvåret 2021.
Trots återhämtningen på arbetsmarknaden bedöms arbetslösheten fortfarande vara på en
högre nivå 2022 än före pandemin
I budgetpropositionen för 2022 poängteras att pandemin fortsätter att utgöra en signifikant
risk för den ekonomiska utvecklingen. Den globala tillgången till vaccin är ojämnt fördelad,
vilket kan innebära att smittan fortsätter spridas och att svårkontrollerade mutationer
uppstår. Restriktioner för att begränsa smittspridningen kan därmed komma att återinföras.
Störningar i leverans- och värdekedjor kan komma att påverka företagens
produktionskapacitet i större utsträckning och under längre tid än vad som antas i
prognosen. Storskalig försörjningsbrist av nödvändiga insatsvaror riskerar också att påverka
den ekonomiska utvecklingen negativt.
Pandemin har även medfört förändrad hushållskonsumtion och stora finanspolitiska
stimulanser i omvärlden. Effekterna av dessa kan på kort sikt bli starkare än vad som bedöms
i prognosen. Hushållens sparande har ökat under pandemin, vilket kan medföra att det den
närmaste tiden finns utrymme för ökad konsumtion. Vidare kan hushållens uppdämda
konsumtionsbehov vara underskattat, vilket skulle innebära en snabbare
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konsumtionsutveckling än förväntat. De stödåtgärder som har införts i omvärlden kan ha en
större positiv effekt på den ekonomiska utvecklingen än vad som antas i prognos, vilket
skulle gynna svensk exportindustri.

Ulricehamn
Utifrån SKR:s skatteunderlagsprognoser och den prognostiserade befolkningsutvecklingen i
Ulricehamns kommun är bedömningen att kostnaderna de kommande åren kommer att öka i
snabbare takt än intäkterna. Med den befolkningstillväxt som förväntas i kommunen följer
ett omfattande behov av investeringar och därmed ökade kostnader. Dessutom har
Ulricehamn samtidigt ett betydande behov av reinvesteringar i äldre byggnader och
anläggningar. I investeringsbudget/investeringsplan för åren 2022–2024 planeras
investeringar för nästan 2 mdkr, vilket ska jämföras med tidigare år där utfallet har varit
cirka 100–150 mnkr per år. Det innebär utökade driftkostnader på årligen minst 20–30
mnkr. Om inte effektiviseringar eller andra åtgärder vidtas samt om inte utökade statsbidrag
tillkommer kommer resultatnivåerna kraftigt att försämras.
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Från år 2020 gäller en lagändring i kostnadsutjämningen mellan kommuner och regioner,
men övergångsregler i form av ett införandebidrag gör att det nya
kostnadsutjämningssystemet får full effekt först efter 3 år, det vill säga. 2022. För
Ulricehamns kommun innebär det framåt en positiv påverkan på cirka 9 mnkr på de
ekonomiska förutsättningarna. Dessa medel förbättrar något kommunens möjligheter att
möta de ökade driftskostnaderna som är en följd av den höga investeringstakten.
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Hållbar utveckling

Figur 6 Agenda 2030:s mål, Biosfärmålen utgör
basen och begränsning för andra mål

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller 17
globala mål. Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna åt alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Globala målen är
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Inom varje mål ryms ett antal konkretiserade
delmål. Utvecklingsmålen handlar om fred, fattigdomsbekämpning, utbildning av god
kvalitet, förbättrad miljö, minskade koldioxidutsläpp, ökad jämställdhet och jämlikhet, säker
och billig energi, ekonomisk tillväxt, behovet av att utveckla industri, näringsliv och
infrastruktur samt minskade ekonomiska klyftor, säkra arbetsplatser med mera. Riksdagen
beslutade i december 2020 att Sverige ska arbeta med att förverkliga målen. I följande
kapitel finns hänvisningar till vissa av målen i Agenda 2030 i syfte att koppla ihop de
utmaningar och möjligheter som den kommunala organisationen står inför med de globala
målen.
Basala mål inom Agenda 2030 är Biosfär-målen som berör biologisk mångfald och
klimatförändring. Nås inte dessa mål, som sätter ramen (de planetära gränserna), blir det
mycket svårt att nå övriga mål (se figur 6). De två viktigaste utmaningarna att lösa är
64

klimatförändring och utarmad biologisk mångfald. De är sammanlänkade genom att
biologisk mångfald är basen till ekosystemen. I ekosystemen produceras ekosystemtjänsterna
som dels är fundamentala för vår existens (t.ex. pollinering), dels är utmärkta verktyg för att
mildra effekterna av klimatförändring.
Klimatförändringen innebär bland annat att antalet och intensiteten av
extremvädersperioder ökar, vilket till exempel innebär att risken för stora omfattande
bränder och översvämningar ökar. Stormar, torka och översvämningar kan resultera i
konflikter och svält vilket kan innebära stora flyktingströmmar. Minskad biologisk mångfald
innebär att generalister (som exempelvis kajor) ökar i tätorter och då dessa arter är spridare
av virus ökar risken för nya pandemier. Naturen och växtlivet som försvinner idag kommer
troligtvis aldrig att kunna återskapas i framtiden och därför blir det allt viktigare att behålla
befintliga grönområden. Vid planering av nya byggnationer kan grönytor skapas och främjas,
vilket i sin tur kompenserar miljöfarliga ämnen som frigörs i stadsmiljön. En utmaning blir
också att bibehålla och utveckla stadsträden då dessa är biologiska luftreningsverk och
jämnar ur temperaturen i stadsområden. (Mål 13 bekämpa klimatförändringar, Mål 11
hållbara städer och samhällen)
Klimatförändringar ställer krav på kommunens klimatarbete, exempelvis arbete för att
minska växthusgasutsläpp samt arbete för klimatanpassning som mildrar effekterna av
klimatförändringar och ökar tryggheten för invånarna. Grunden är dock biologisk mångfald
vilken kontinuerligt minskar. Idag är insatserna mycket begränsade. Behovet av resurser för
naturvård är stort. Kommunens klimatarbete, som idag är spritt på många verksamheter,
behöver samlas under ett gemensamt paraply så att synergieffekter kan tillvaratas. Vidare
behöver värdet av biologisk mångfald, ekosystemtjänster, miljökostnader och miljönytta
redovisas på ett tydligare sätt i kommunens ekonomi, så att välavvägda beslut kan fattas vad
gäller budget och investeringar. Kommunens verksamheter behöver utveckla arbetssätt vid
användning och byggnation av lokaler för att minska klimatpåverkan. (Mål 11 Hållbara städer
och samhällen, Mål 13 bekämpa klimatförändringarna)
En konsekvens av allt varmare klimat och globaliserat samhälle är att det tillkommit en helt
ny svartlista av växter. Invasiva växter och skadedjur ökar även i Ulricehamn, vilket minskar
den biologiska mångfalden. Kommunen har möjlighet att anpassa sitt arbetssätt för
naturskötsel för att minska utsläpp, kostnader och samtidigt främja möjligheterna för
pollinerade arter. Människor bryr sig om hur naturen ser ut och anser det som fult om något
lämnas orört. Det kan påverka hur trygg och säker man känner sig i kommunens miljöer och
kan kräva andra insatser. Genom att röja och klippa mindre i kommunens parker och skogar,
kan det medföra mindre belåtna kommuninvånare och därför är det viktigt med information
om sambandet mellan biologisk mångfald och skötselmetoder. (Mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna, Mål 15 Ekosystem och Biologisk mångfald)
Ett ökat intresse och medvetenhet om hållbarhet och en önskan att hitta hållbara, attraktiva
erbjudanden, tillsammans med ett starkt uppsving i önskan att spendera mer tid i naturen,
komma bort från stress och trängsel och uppleva det lokala och autentiska går väl i linje med
två av Sveriges och svensk besöksnäringens styrkor – den tillgängliga naturen och
hållbarhetsprofilen. Barn och unga som är stillasittande framför skärmar måste aktiveras för
att bekämpa fetma och andra risksjukdomar. Pandemin har ytterligare visat på sambandet
mellan planetarisk hälsa och individuell hälsa. Kultur och fritid ser att det finns ett stort
fokus på Lassalyckan i dialogen med föreningslivet och andra aktörer. (Mål 3 God hälsa och
välbefinnande)
Ett värderingsskifte kan anas inom bland annat val av mat, produkter och
markanvändningen. Bland annat värdesätter fler invånare egenodling. Det kan betyda att
invånarna vill kunna använda de allmänna ytorna på annat sätt och kanske även vill ha stöd i
form av kunskap från kommunen. Människor som flyttar in i samhället och kommer från en
65

annan kultur, kan ha en annan syn på hur man ska använda kommunens gemensamma ytor,
exempelvis mer odling. (Mål 11 Hållbara städer och samhällen)
Gällande matvanor under coronapandemin kan ungdomars matvanor påverkas negativt av
skolstängning och på lång sikt riskerar socioekonomiska skillnader i matvanor att förstärkas
på grund av fallande hushållsinkomster i pandemins och den ekonomiska krisens spår.
Samtidigt ökar kunskapen om att ohälsosamma matvanor ökar risken för att utveckla
kroniska sjukdomar och kostens betydelse för immunförsvarets funktion, och därmed risken
att bli allvarligt sjuk i exempelvis corona. Pandemin och dess effekter påverkar även
konsumtion och bruk av alkohol och narkotika. (Mål 2 ingen hunger, Mål 3 god hälsa och
välbefinnande)
Ojämlikheten i Sverige har blivit särskilt tydlig till följd av pandemin. I de branscher som
drabbats hårdast är det vanligt med osäkra och tidsbegränsade anställningar. Ofta är det
låginkomsttagare som får de jobben och på grund av mindre ekonomisk buffert riskerar
bostadslöshet och barnfattigdom. (Mål 1 ingen fattigdom, Mål 10 minskad ojämlikhet)
Forskning visar att det finns en ökad risk för att den psykiska ohälsan kommer stiga i
befolkningen och då särskilt bland dem som redan är utsatta i form av minskad inkomst och
arbetslöshet men även grupper med mer osäkra arbetsförhållanden. Dessa är
överrepresenterade bland personer med invandrarbakgrund, låg utbildning och tidigare
psykisk ohälsa. Åtgärderna för att minska spridningen av pandemin påverkar också den
fysiska aktiviteten negativt vilket medför oönskade hälsoeffekter. (Mål 3 god hälsa och
välbefinnande)
Elever och skolpersonals distansarbete beräknas få konsekvenser för lång tid framöver
gällande förutsättningar att klara av skolan med fullständiga betyg vilket vidare kan visas på
arbets- och studiemöjligheter liksom kvaliteten på högre utbildning. (Mål 4 God utbildning)
En trygghetsundersökning som genomfördes digitalt i november 2020 visar att en majoritet
känner sig trygga i Ulricehamns kommun. Samtidigt skriver flera att de känner sig otrygga
och att det beror på faktorer i den fysiska miljön men bland svaren uttrycker vissa fördomar
och otrygghet kopplat till grupper av människor de uppfattar ha utländsk bakgrund. De som
svarat önskar att kommunen ska arbeta mer med fler fritidsaktiviteter för ungdomar som inte
bor i centralorten och som kan genomföras på orten. Det önskas även fler vuxna som rör sig
utomhus, grannsamverkan och fler förebyggande insatser mot alkohol, narkotika, doping,
tobak och spel om pengar. (Mål 16 fredliga och inkluderande samhällen)
Pandemin kan också komma förändra människors sexliv på olika sätt såsom via den ökade
fysiska distanseringen, oro att bli smittad, ökad frekvens av att arbeta hemifrån och en
påskyndad digital utveckling till sexrelaterade aktiviteter online. Folkhälsomyndigheten
skriver att värderingar och fördomar mot grupper i samhället kan komma att bli starkare,
dessa grupper är till exempel personer med utländsk bakgrund och HBTQI-personer. (Mål 5
jämställdhet)
Regeringens vision att bygga ut fiberanslutning och skapa ett uppkopplat Sverige skapar
förutsättningar för att minska ojämlikheten och ökar möjligheten till hållbar infrastruktur,
industrier. God tillgång till informations- och kommunikationsteknik för alla leder till att
minska det digitala utanförskapet (Mål 9 Minskad ojämlikhet, Mål 10 hållbar industri,
innovationer och infrastruktur)

Utvalda trender i kommunen
Ökad osäkerhet i världen
Företag och finansiella system är genom ny teknik och frihandel starkt sammankopplade
med varandra och människor i utvecklade länder reser över hela världen på ett sätt som inte
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gjorts tidigare. Vi blir därför mer sårbara för finansiella kriser, miss- och desinformation,
cyberhot och pandemier. En trend som uppmärksammades i år inom förvaltningen är den
ökade osäkerheten i världen och påverkan märktes inom verksamheterna.
Trenden med ökad misstro mot forskning och minskad tillit till offentliga institutioner verkar
ha accelererat under pandemin. Även demokratin som styrelseskick ifrågasätts av
världsledare såväl som på gräsrotsnivå. Exempelvis sprids via sociala medier narrativ som
har tveksamma avsändare, eller till och med så kallade trollfabriker, i syfte att påverka
samhällsklimatet och den mellanmänskliga tilliten negativt vilket påverkar kommunens
verksamheter.
Att ha beredskap inför kriser, exempelvis snabba omställningar och nya arbetssätt var några
trender som sågs inom förvaltningen. Krav på fördjupade skyddsåtgärder inom vården, att
kunna leverera de måltider som krävs, att ha beredskap för lokaler, utrustning, bemanning
för att upprätthålla viktiga verksamheter genomreservkraft, lager och planer för
förbrukningsmateriel förväntas bli viktigare i framtiden.
Globaliseringen har bidragit till att det blev allt lättare att få tag på billigare material än det
som erbjuds i närheten samtidigt som det ligger i tiden att köpa närproducerat. Under
pandemin har den täta integrationen och de små lagerna orsakat ökad osäkerhet i världen
vilket lett till handelskonflikter, prisutveckling och leveransproblem. Det minskar bland
annat möjlighet att få tillgång till IT-produkter och tjänster såväl som risk för ökade priser.
Det blir mer angeläget att ha noggrann planering i upphandlingen av varor och tjänster och
att ha tät kontakt med leverantörer.
Mediaförsörjning som omfattar tillförsel av elenergi, bränsle och fjärrvärme har blivit mer
och mer internationaliserad. Både tillförseln och prisutvecklingen för dessa resurser påverkas
i högre grad av händelser i världen.
Pandemin har ytterligare accelererat den redan snabba utvecklingen av e-handel både för
slutkonsumenter och så kallad business-to-business. Trenden medför att effektiv logistik än
mer blir ett konkurrensmedel för företagen. Investeringar i logistikfastigheter som lager och
distributionsterminaler i olika former ökar för att möta större volymer och högre krav.
Teknikinslaget och automationen inom lagerhanteringen ökar men fortsatt är det en stor
andel manuell hantering som ofta sysselsätter ung och outbildad personal. Trenden är också
att lager och logistikanläggningarna blir allt större och kräver därmed stora
verksamhetstomter. Denna utveckling har pågått under en tid och det är nu en brist på större
obebyggda tomter. Efterfrågan på lokal och svenskproducerade livsmedel har ökat under
pandemin eftersom fler lagar och äter mat hemma istället för att äta ute. För de inhemska
gröna näringarna har det inneburit bättre och höjda priser på deras råvaror.
Landsbygdsföretag inom café, restaurang och handel har med rådande restriktioner tvingats
ställa om sina verksamheter. Det kräver mer personal för att hantera färre gäster/kunder,
vilket leder till sämre lönsamhet. De som arbetar med underhållning, evenemang och
upplevelser har drabbats hårt. Kommunen har rätt förutsättningar för det allt större intresset
för naturturism då friluftsliv är kommunens styrka.
Trots pandemin finns det fortsatt ökad efterfrågan på kostnadskrävande projektstöd via
Landsbygdsalliansen såsom många utomhussatsningar; utegym, grillplatser, vindskydd och
fiske. Under pandemin väljer fler att semestra på hemmaplan. För kommunen är det av stor
betydelse att inte bara besökare från kringliggande städer väljer att upptäcka kommunens
utbud utan även de som är bosatta på orten. Det är viktigt att ha ett bra utbud nära när vi
ställs inför det faktum att vi inte kan resa i lika stor utsträckning som tidigare.
I Ulricehamns kommun har genomsnittsfrånvaron bland elever på högstadierna ökat från en
nivå på tio till tolv procent över tid till att under höstterminen 2020 på Stenbocksskolan vara
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14,5 procent och på Ätradalsskolan 15,5 procent. På de nationella programmen har frånvaron
ökat med 2,5 procent och introduktionsprogrammen med sju procent. Kommunen får vara
vaksam för framtida ökning av frånvaro och eventuellt påverkan på elevernas fullföljda
studier. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för
välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Verksamheten ser en utmaning i
utbildningsskulden kopplat till pandemin vilket innebär att vuxenutbildningen behöver ha en
överkapacitet för att med kort varsel kunna utbilda vuxna.

Hårdare konkurrens om kompetens
Kommuner och regioner har under senare år, liksom arbetsmarknaden i övrigt, haft svårt att
rekrytera. Bristen på arbetskraft har varit generell men konkurrensen om framförallt lärare,
socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor har varit särskilt påtaglig i takt med stora
pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre, en brist på utbildad personal samt många
nyanlända. En del yrkesgrupper kan även ha upplevt att yrket fått lägre status, att
arbetsmiljön försämrats eller att löneläget inte har varit tillräckligt attraktivt.
Den demografiska trenden leder till att antalet anställda inom välfärdstjänster behöver öka
med knappt 200 000 personer fram till och med 2026. Antalet personer i arbetsför ålder
ökar inte i samma utsträckning.
Pandemin har inneburit en ökad arbetslöshet och därmed en förbättring av rekryteringsläget.
Förvaltningens bedömning är att denna förbättring är tillfällig och att konkurrensen om
arbetskraften återigen kommer att vara påtaglig när samhället återhämtar sig från följderna
av pandemin. Det innebär att förvaltningen redan nu behöver planera för att hantera
framtidens konkurrens om arbetskraft.
Alla sektorer i förvaltningen upplever utmaningen med att ha tillgång till utbildad personal,
personal med rätt kompetens och hårdare konkurrens med andra arbetsgivare. Verksamheter
behöver hitta nya samarbetsparter för att få in nya personer i verksamheten. Löneläget är en
faktor i valet av arbete, låg ingångslön och inga större personalförmåner som kan
kompensera löneläget är en utmaning. För att täcka behovet har exempelvis kommunservice
samarbetat med arbetsmarknadsenheten och rekryterat nyanlända i form av
etableringsinsatser, vilket leder till en annan utmaning att ha tydligare kommunikation och
arbetssätt för att undvika missförstånd och kulturkrock. Under pandemin, uppstod det också
en tendens att flera internansökningar, vilket kan bero på att sökande vill ha stabilare
arbetsuppgifter och prioriterar arbetsfria helger.
Kompetensutveckling och planering av personal är också en utmaning för verksamheterna.
Inom välfärden behövs personal med kompetens för avancerad vård och för att kunna möta
brukare med komplexa behov. Genom samverkan med utbildningssamordnare och med
andra kommuner t.ex. genom vård- och omsorgscollege identifieras behov av utbildning,
kompetens och karriärvägar. Valideringsutbildningar och kompetensutveckling för befintlig
personal är angeläget för att de ska kunna använda ny teknik, bemöta kundernas
förväntningar samt få kunskap om nya lagar och krav. Att kunna se vilka kompetenser
verksamheterna ska förvalta, utveckla och även kunna föra över på extern part för att frigöra
tid och skapa möjligheter blir alltmer viktigt.
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tigande förväntningar på välfärden
Förväntningar ökar när människors ekonomi förbättras och när informationen, kunskapen
och tillgängligheten ökar. Fler invånare uttrycker sina synpunkter och sina förväntningar. Ny
teknik har skapat nya arenor vilket ytterligare skruvar upp förväntningarna på tillgänglighet
och snabbhet.
Inom flera sektorer syns trenden, kostenheten utmanas av kunder som har större
förväntningar på kosten i kombination med uppdraget att servera goda, näringsrika och
hållbara måltider enligt livsmedelsverkets rekommendationer samt skollagen. Det gäller
också inom äldreomsorgen och hemsjukvården där brukare och anhöriga har ökade krav på
snabba beslut och insatser och vilka behov verksamheten ska tillgodose. Inom
funktionsnedsättning finns ökade krav på att möta individens behov med rätt insats som
främjar personernas möjlighet att utvecklas och vara självständiga. Inom plan- och
byggområdet sker kontinuerligt förändringar inom lagstiftningen för att förenkla plan- och
byggprocesserna.
Ändrad demografi påverkar kraven på tillgänglighet i kommunens lokaler, ökar
förväntningar på ett rikt kultur- och fritidsutbud samt förväntningar till ökad tillgänglighet
till kommunal service genom digitala medel eller ökade öppettider i exempelvis simhallen
och ishallen. De boenden som kommunen bygger för att täcka det ökande behovet av platser
till äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning behöver anpassas för framtidens
behov utifrån personalens arbetsmiljö, de boendes förutsättningar och önskemål om olika
boendeformer. Lokaler inom lärande kommer behöva ökat utrymme och vara anpassade till
verksamhetens behov.
Grupper med starka röster med krav på det utbud som Kultur och fritid har, skapar tryck på
verksamheten. Det finns risk att betydligt svagare grupper utan röst trängs bort.
Verksamheten ser att motorer i föreningslivet, främst på landsbygden, försvinner. Detta
riskerar att utarma landsbygdens föreningsliv, där anläggningar, byggnader, verksamhet helt
drivs i föreningsregi med kommunalt stöd i form av föreningsbidrag av olika former.
Kommunens invånare förväntar sig i högre utsträckning stabila e-tjänster av god kvalitet. Ett
ökat antal av invånarna vill ha sina kontakter med kommunen vid tidpunkter och på platser
de själva väljer. System för självservice blir därmed allt viktigare. Vidare behöver flera
arbetssätt inom kommunen digitaliseras för att möta förväntningar på självservice men även
för att effektivisera verksamheterna.
Ökad medvetenhet till olika lagar och regler såsom diskrimineringslagen och HBTQ frågor
påverkar utformningen av lokaler. För att möta dessa förväntningar krävs troligen en
förändrad standard på förvaltningslokaler.
Konsumtion och beteende har ändrats. Fler väljer att förbeställa varor och få dem
hemlevererade eller för avhämtning vilket innebär att butiker måste erbjuda andra typer av
försäljningskanaler och även distributionskanaler.

Ökade möjlighet att effektivisera med ny teknik
Det blir viktigare på alla nivåer att aktivt använda de möjligheter digitaliseringen för med sig
och ta hänsyn till nya tekniska lösningar och förändrade beteendemönster. För att möjliggöra
en snabb teknikutveckling kommer det att krävas samarbete mellan offentliga och privata
aktörer, öppen data och öppen innovation är en del av dessa samarbeten. Aktörer delar på
data och innovation och skapar förutsättningar för andra aktörer, privata och offentliga, att
ge ökad kvalitet på den service som invånarna erbjuds.
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Ny teknik handlar inte alltid om effektivisering och besparing utan även bättre arbetsmiljö.
En tydlig trend är ökad automatisering vilket kommer kräva andra kompetenser och
arbetssätt av medarbetarna. Detta gör att arkitektur och infrastruktur ur ett IT-perspektiv
blir allt viktigare för att all teknik ska kunna samexistera.
I takt med den ökande trenden av digitalisering och automatisering, ökar efterfrågan på att
koppla in IoT-enheter1 i kommunens nätverk. Utvecklingen av mjukvarorobotar är ännu i sin
linda men visar stor potential. Det långsiktiga målet är att frigöra arbetstid för mer
kvalificerade arbetsuppgifter och möta välfärdens utmaningar där färre behöver serva fler.
De flesta verksamheter blir allt mer mobila och infrastrukturen måste följa med i
utvecklingen. Superenergisnåla trådlösa nätverk såsom LoRa för uppkopplade sensorer för
exempelvis temperaturer, trafikflöden, soptunnor, offentliga toaletter eller hemtjänst är ett
område som kommer växa i betydelse. Exemplet LoRa möjliggör överföring av data över
långa sträckor med mycket låg strömförbrukning, tillräckligt låg för att möjliggöra mer än 10
års batterilivslängd. Räckvidden är 15 km på landsbygd och 10 km i tätbebyggelse.
Pandemin har satt fokus på den digitala arbetsplatsen som inkluderar alla de digitala verktyg
och program som krävs för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete. Att jobba med den
digitala kompetensförsörjningen är och kommer fortsatt vara en stor utmaning i framtiden.
Det finns idag nationella verktyg för att mäta intern digital mognad inom förvaltningen. För
att få rätt beslutsunderlag och kunna följa utvecklingen över tid är mätningar en
förutsättning.
I en värld där mer data än någonsin tidigare produceras kommer arbetet med att säkra
information att öka i betydelse. Ökat nyttjande från kunder av kommunikation,
digitalisering, tjänster och program kommer innebära högre krav på informationssäkerhet.
Samordning intrakommunalt, regionalt och nationellt kommer krävas i arbetet med
informationssäkerhet och dataskydd för att ge kommunens data adekvat skydd.
Den snabba utvecklingen av teknologin kan ge förutsättning att spara mycket energi. Till
exempel som när äldre ljuskällor och reservdelar till belysningsarmaturer utgår och byts ut
till LED-teknik. Desamma gäller även till viss del pumpar såsom avlopp- och
cirkulationspumpar.
Fastighetsstyrningssystem påverkas av teknisk utveckling och klimatförändring. Då behöver
äldre system för exempelvis belysning, värme, ventilation och kyla uppdateras för att fungera
optimalt. Teknik och tekniska system har kortare livslängd vilket kräver tidigare byten.
Tekniken för fastighetsövervakning utvecklas snabbt och vi måste hålla oss uppdaterade.
Pandemin har påverkat användningen av kontorslokaler och lokalanvändningen kommer att
påverkas av mer digitala och flexibla arbetssätt i framtiden. Det geografiska området för
rekrytering blir större om arbetsgivaren erbjuder lösningar för hemarbete kombinerat med
aktivitets-/verksamhetsbaserade kontorslösningar. Behovet av nya cellkontor kan helt utebli
om man tar lärdom av pandemins nya sätt att arbeta.
Tekniska lösningar för ökad kvalitet, effektivitet eller minskade utsläpp ökar inom
kommunens verksamheter på olika sätt. Dessa kan vara trygghetskameror nattetid som
minskar bilkörandet, städmaskiner inom lokalvård, robotar, elfordon, applikationer för att
kunna utföra kontroller på lekplatser, system att kartlägga hantering av kemikalier, vilket
leder till ett minskat antal produkter som kan kopplas till kommunens upphandlade
kemikalier. Kommunen är stor till ytan, med verksamhet på många olika orter i glesbygd,
vilket innebär mycket resor och ställer krav på samordning och god planering med robusta
system och byggnader. Genom att införa nya teknologier, exempelvis IoT, för drift, underhåll
och ny- och tillbyggnad, skulle kommunen kunna effektivisera energiförbrukning och
anpassa till det förändrade klimatet. Kommunen har inte möjlighet att i realtid gå in och titta
1

Internet of things. Det kan vara kyl- och frysar, bilar, och babymonitorer. Antalet uppkopplade enheter växer kraftigt
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på energiförbrukning för att energieffektivisera kommunens lokaler. Mätvärdesinsamling
behöver även moderniseras på sikt med både tanke på arbetsinsats och kvalité på de underlag
som lämnas in.
Många föreningar har haft svårt med omställningen till ett digitalt arbetssätt och det kan
komma krävas hjälp och stöd för att öka kompetensen och förnya utrustning i föreningslivet.
Digitala arrangemang och aktiviteter kommer dock att möjliggöra inkludering och delvis nya
målgrupper.

Övriga trender
Ökat fokus på inkludering
Fler personer som invandrar och kommer som flyktingar påverkar kommunens
verksamheter. Främst då statliga myndigheter omorganiserar sin verksamhet.
Arbetsmarknadsenheten är helt beroende av externa medel för att upprätthålla någorlunda
volymer för att tackla utmaningarna på arbetsmarknadsområdet och inom integrationen.
Minskade intäkter från Migrationsverket kan medföra att nedläggning av stora delar av
verksamheten blir nödvändigt, samtidigt som målgruppen som står långt från
arbetsmarknaden ökar när konjunkturen försämras. Inom lärandet ökar behoven på
särskilda satsningar för utbildning av nyanlända.
Under pandemin har verksamheten också sett behov av att exempelvis biblioteket är öppet
för att hjälpa och stötta med datorer för att minska det digitala utanförskapet. Det innebär att
biblioteket blir en viktigare plats för att få hjälp med kontakt med myndigheter.
Flyktingmottagande och arbetskraftinvandring leder till möjlighet att utöka
rekryteringsbasen samtidigt som det ställer krav på aktivt inkluderingsarbete även på våra
arbetsplatser. Det handlar för kommunernas del bland annat om att ge medarbetare
kunskaper och förståelse för hur man hanterar olika kulturer förenade i gemensamma
arbetsgrupper samtidigt som cheferna kan förmedla de arbetssätt och de värderingar som
styr kommunens verksamhet.
Fler grupper såsom HBTQI och funktionsnedsättning räknas in i inkluderingsbegreppet.
Människor med olika värderingar ökar vikten av tydlig kommunikation och ömsesidig
förståelse för att erbjuda bästa möjliga service.

Ökat fokus på landsbygden
Klyftan mellan stad och landsbygd fortsätter att växa, där många på landsbygden känner att
de halkar efter vad gäller utbud och service från det allmänna. Fler människor visar intresse
för att bosätta sig på landsbygden och arbete kan utföras på distans via digitala hjälpmedel
vilket understryker behovet av stabila internetförbindelser. Det finns även ett ökat intresse av
fritidsboende, då det finns större osäkerhet om man kan fortsätta att resa på samma sätt i
framtiden. Kommunen kommer att behöva se över både organisation och lokaler för att
skapa bättre och likvärdiga förutsättningar inom sektor lärande.
På landsbygden finns även många entreprenörer som verkar inom kulturella och kreativa
näringar. En levande landsbygd är också förutsättning för att fler ska vilja bo där, ett aktivt
föreningsliv och kommunal service är två av förutsättningarna för det.

Ökad bostadsbrist
Bostäder saknas i kommunen samtidigt som det finns en stor efterfrågan på marknaden. För
att byggnationer ska genomföras i färdigplanerade områden är det viktigt att planera så det
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finns förutsättningar för företagen att få ekonomi i byggnationerna. Samtidigt som
ambitionen är att växa är det viktigt att tänka på den långsiktiga samhällsplaneringen för att
tillvarata de värden som finns i kommunen och bygga en attraktiv och välmående kommun.
Genom att bygga en hållbar blandstad och kommun undviks segregerade och utsatta
områden vilket är helt avgörande för kommunens framtid.
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Taxor
Moms tillkommer för vissa taxor
En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt
mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar
för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg,
äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg)
är undantagen från skatteplikt.
Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är
exklusive moms tillkommer moms vid debitering.

Tillämpning av maxtaxor – kommunstyrelsen kan besluta om
anpassningar i vissa fall
Inom flera verksamheter finns det av riksdagen beslutade maxtaxor med bland annat
reglerade takbelopp med mera. Det innebär att beslut i riksdagen kan innebära förändringar
som påverkar taxorna i de kommunala verksamheter som omfattas av statligt reglerade
maxtaxor. Till följd av sådana beslut i riksdagen kan det därför finnas behov av att
kommunen beslutar om anpassning av taxan.
Vid framtida beslut av riksdagen där besluten i någon form påverkar taxan under ett
pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av taxan i
Ulricehamns kommun.

Påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning
Ulricehamns kommun tar ut maxbelopp för påminnelseavgifter, inkassokostnader och
kostnad för avbetalning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.
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Bygga, bo och miljö
Livsmedel, hälsoskydd och annan tillsyn
Avgifter för prövning och tillsyn av livsmedel, tobak mm.
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Tillsyn livsmedel offentlig kontroll

1 384 kr/tim

1 410 kr/tim

Tobak tillsyn

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Tillstånd tobak

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Tillfälligt tillstånd Tobak

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Folköl

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Tillsyn receptfria läkemedel

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Avgifter för prövning och tillsyn, övrigt
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Kemikalier

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Miljöfarlig verksamhet

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Hälsoskydd

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Solarier

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Foder eller animaliska biprodukter

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Sprängämnesprekursorer

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Tillstånd och prövning av serveringstillstånd
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Ansökan och förändring i serveringstillstånd

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Avgift för kunskapsprov

1 006 kr/tillfälle

1 026 kr/tillfälle

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Fast tillsynsavgift serveringsställen, med öppettider
till kl 02.00

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

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

1 026 kr/tim
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Påminnelse 1 och 2 försenad restaurangrapport

550 kr

1 026 kr

Extra kontroll

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Försvårad delgivning

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Jakträttsavgift för all jakt (exkl. moms)
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Arrendeavgift jordbruksmark

Enligt regler för
arrenden

Enligt regler för
arrenden
Enligt regler för
arrenden

Arrendeavgift för betesmark

Jaktzon 4 Ingen begränsning av utövning av all jakt

126 kr/ha/år

126 kr/ha/år +
administrativ
avgift

Jaktzon 3 Begränsad jakt på grund av friluftsliv

107 kr/ha/år

107 kr/ha/år+
administrativ
avgift

Jaktzon 2 Starkt begränsad av boende och friluftsliv

54 kr/ha/år

54 kr/ha/år+
administrativ
avgift

Jaktzon 1 Jakt ej tillåten förutom eftersök och
skyddsjakt

21 kr/ha/år

21 kr/ha/år+
administrativ
avgift
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Avgifter för nyttjande av allmän platsmark
Taxan gäller för all kommunal allmän platsmark, gata, park och natur
Taxans namn
Administrativ avgift per upplåtelse och avtal
Vid ianspråktagande av mark före och/ eller efter
upplåten tid
Byggetableringar (byggställningar, bodar, upplag,
containrar, byggkranar)

Taxa året före
budgetåret
600 kr
3 x fastställd taxa
+ administrativ
avgift
5 kr/m²/påbörjad
månad, minst 400
kr/månad

Taxa budgetåret

Taxa året före
budgetåret
1 500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
500 kr/påbörjat
dygn

Taxa budgetåret

600 kr
3 x fastställd taxa
+ administrativ
avgift
5 kr/m²/påbörjad
månad, minst 400
kr/månad

Evenemang
Taxans namn
Cirkus
Stora evenemang med inträde, över 500m²
Mindre evenemang med inträde, max 500m²
Fotografering och filminspelning
Endast administrativ
avgift
Ingen avgift, ingen
administrativ avgift

Evenemang utan inträde
Ideella föreningar utan inträde

1 500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
500 kr/påbörjat
dygn
300 kr/påbörjat
dygn
Endast administrativ
avgift
Ingen avgift, ingen
administrativ avgift

Försäljning
Taxa året före
budgetåret
30 kr/m²/påbörjad
månad, minst 200
kr/ månad
100 kr/påbörjat
dygn
200 kr/påbörjat
dygn
500 kr/påbörjad 7dagarsperiod

Taxans namn
Uteservering
Försäljning, korttid, max 10 m²
Försäljning, korttid, över 10 m²
Försäljning
Matvagn, foodtruck m.m.
Fasta kiosker/gatukök eller liknande – med plats
för sittande gäster
Fasta kiosker/gatukök eller liknande – för
avhämtning
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Taxa budgetåret
30 kr/m²/påbörjad
månad, minst 200
kr/ månad
100 kr/påbörjat
dygn
200 kr/påbörjat
dygn
500 kr/påbörjad 7dagarsperiod
20 kr/påbörjat dygn
50 kr/ m²/månad
25 kr/ m²/månad

Övrigt
Taxans namn
Uppställning av fordon, max 500 m²
Uppställning av fordon, över 500 m²
Reklamskyltar, trottoarpratare, ej
bygglovspliktiga, ej Storgatan
Tidningsställ/varuställ/reklamställ
Ideella aktiviteter
Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser,
inom centralorten
Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser,
utom centralorten

Taxa året före
budgetåret
500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
800 kr/påbörjad
månad
1 000 kr/st/år
Ingen avgift,
ingen
administrativ
avgift
5 kr/m²/påbörjad
månad
1 kr/m²/påbörjad
månad

Taxa budgetåret

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

500 kr/påbörjat
dygn
1 500 kr/påbörjat
dygn
800 kr/påbörjad
månad
1 000 kr/st/år
Ingen avgift, ingen
administrativ
avgift
5 kr/m²/påbörjad
månad
1 kr/m²/påbörjad
månad

Marknyttjande
Taxans namn

2 kr/ m²/påbörjad
månad

Användande av allmän platsmark

Avvikelser
Taxa året före
budgetåret
Ingen avgift,
ingen
administrativ
avgift
Ingen avgift,
ingen
administrativ
avgift

Taxans namn

Storgatan 1,5 m från fasadliv

Skolklasser och välgörenhet
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Taxa budgetåret
Ingen avgift, ingen
administrativ
avgift
Ingen avgift, ingen
administrativ
avgift

Torghandel
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Tillfällig försäljning 1–5 kalenderdagar per år

0 kr/tillfälle

0 kr/tillfälle

Tillfällig försäljning 1–5 m², 1–29 kalenderdagar per
120 kr/tillfälle
kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)

200 kr/tillfälle

Tillfällig försäljning 5,1–30 m², 1–29 kalenderdagar
270 kr/tillfälle
per kvartal (minst 6 kalenderdagar på ett år)

350 kr/tillfälle

Fast försäljning 1–5 m², minst en månad

300 kr/påbörjad
månad

500 kr/påbörjad
månad

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

600 kr/påbörjad
månad

800 kr/påbörjad
månad

Parkering
Överträdelser av bestämmelser i trafikförordningen
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud
att stanna och parkera fordon

700 kr

900 kr

Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) eller
parkerat fordon på plats avsedd för rörelsehindrad
utan att inneha ett särskilt tillstånd avsedd för
rörelsehindrad

900 kr

1 000 kr

Parkerat på plats med förbud att parkera fordon

500 kr

700 kr

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt
trafikförordningen

400 kr

500 kr

Överträdelser av lokala trafikföreskrifter
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Stannat eller parkerat fordon på plats med
förbud att stanna och parkera fordon

700 kr

900 kr

Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) eller
parkerat fordon på plats avsedd för
rörelsehindrad utan att inneha ett särskilt
tillstånd avsedd för rörelsehindrad

900 kr

1 000 kr

Parkerat fordon på plats med förbud att parkera

500 kr

700 kr
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt
lokal trafikföreskrift

400 kr

500 kr

Trafik, gata och parkering
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Nyttoparkeringstillstånd 1 år

2 500 kr/år

2 500 kr/år

Nyttoparkeringstillstånd 1 månad

350 kr/mån

350 kr/mån

Trafikö

1 120 kr exkl.
moms april-okt

1 350 kr exkl.
moms april-okt

Extra trafikö

320 kr exkl. moms 450 kr exkl. moms
april-okt
april-okt

Ej sökt schakttillstånd (sökt schakttillstånd i tid =
2 000 kr/st
ingen avgift)

2 000 kr/st

Framtida underhåll av asfaltskarv vid
schaktöppning i gata. Taxan undantas vid
grävning för fiber under förutsättning att 10 års
garantitid lämnas på arbetet.

120
120
kr/löpmeter/skarv kr/löpmeter/skarv

Utebliven inrapportering av asfaltsskarv vid
återställd schakt

5 000 kr/st

5 000 kr/st

Brister på arbetsplatser på väg enligt handbok
Arbete på väg

5 000 kr/st

5 000 kr/st

Trafikmätning

3 000 kr/st

1 000 kr/st

Dispens för tunga, långa, höga och breda
transporter

600 kr/dispens

600 kr/dispens

Flyttning av fordon från gatumark, enligt
gällande lagstiftning (fordonsägaren debiteras)

2 000 kr/fordon

1 500 kr/fordon

Flyttning av fordon från tomtmark, enligt
gällande lagstiftning (tomtägaren debiteras om
fordonsägaren är okänd)

1 000 kr/fordon

1 500 kr/fordon

Uppställning av fordon vid fordonsflytt

20 kr/dygn

30 kr/dygn
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Tomtavgifter
Fastighetsbildning ingår inte i taxan om inte annat anges, vid fler intressenter på samma
tomt blir det budgivning
Taxans namn
Byggrätt enligt gällande detaljplan med total möjlig
byggrätt, kr/m² BTA för
Parhus/radhus/flerbostadshus, inkl. gata,
fastighetsbildning,

Taxa året
före
budgetåret

Taxa budgetåret

lägst 500
kr/m² BTA

lägst 500 kr/m²
BTA

Villatomter
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Villatomter Ulricehamn

lägst 200 kr/m²

lägst 200 kr/m²

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

lägst 75 kr/m²

Villatomter, övriga orter

50 kr/m²

lägst 50 kr/m²

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Vist industriområde

120 kr/m²

170 kr/m²

Hester industriområde

120 kr/m²

170 kr/m²

Rönnåsen, industrimark norr om Rönnåsgatan inklusive
grovterrassering, gatukostnadsersättning och
375 kr/m²
fastighetsbildning

375 kr/m²

Rönnåsen, industrimark söder om Rönnåsgatan
inklusive grovterrassering, gatukostnadsersättning och 315 kr/m²
fastighetsbildning

315 kr/m²

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning,
oterrasserad.

200 kr/m²

200 kr/m²

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive
fastighetsbildning och gatukostnadsersättning,
oterrasserad.

150 kr/m²

170 kr/m²

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/hotell sk.
"Servicetomt", grovterasserad.

250 kr/m²

250 kr/m²

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/ hotell sk.
"Servicetomt", oterrasserad.

200 kr/m²

200 kr/m²

Industri- och servicetomter

81

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Industrimark i Gällstad, Hökerum och Timmele

60 kr/m²

lägst 60 kr/m²

Industrimark, övriga orter

10 kr/m²

lägst 10 kr/m²

Bygglov, detaljplaner och planärenden
Bygglov, detaljplaner med mera
I de flesta fall är kostnaden för bygglov eller planer beroende av storleken på det som ska
byggas. Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för olika bygg
eller planärenden som förekommer. Som regel får man också betala separata avgifter för
nybyggnadskarta, utstakning, kontrollmätning och planavgift. Kontakta en handläggare för
närmare besked om dina kostnader. Taxorna ska ses ihop med bilagan Taxa för
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2021. I denna finns definitioner och
beräkningsgrunder samt en genomgång om hur dessa ska användas.
Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Timtaxa vid bygglovs-, plan-, kart- och
mätarbete

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Anmälan

HF2*mPBB*OF*XF

HF2*mPBB*OF*XF

Prövning för bygglov

(HF1+HF2)*mPBB*OF*XF (HF1+HF2)*mPBB*OF*XF

Villkorsbesked

40 mPPB

40 mPPB

Ingripandebesked

40 mPPB

40 mPPB

Förhandsbesked inom plan

60 mPBB

60 mPBB

Förhandsbesked utom plan

120 mPBB

200 mPBB

Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej
ianspråktagen plats)

20 *mPBB*OF*XF

20 *mPBB*OF*XF

Kommuniceringsavgift

KOM*mPBB

KOM*mPBB

Avslag (lov)

HF 1

HF 1

Vägrat startbesked (lov, anmälan)

0,25 mPBB

0,25 HF2

Avvisat ärende

20 mPBB

20 mPBB

Taxans namn

Återtagen ansökan (påbörjad handläggning) 1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Försvårad delgivning

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

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

PF 100

PF 100
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Planavgift vid bygglov detaljplaner 2017
och framåt (Då avgift ej tagits ut vid
markförsäljning eller vid upprättandet av
detaljplanen. Ej komplementbyggnader i
separat ärende, eller tillbyggnader under
50 m²)

PF 100

PF 100

Tillbyggnad/ändring detaljplaner 2017 och
framåt (Då avgift ej tagits ut vid
markförsäljning eller vid upprättande av
detaljplanen)

PF 60

Planavgift detaljplaner 1987–2016
nybyggnad/tillbyggnad> 50% av
huvudbyggnad

PF 74

PF 74

Planavgift detaljplaner 1987–2016,
tillbyggnad, ändring av funktion m.m.> 50
m2 BTA

PF 35

PF 35

Planavgift detaljplaner 1987–2016,
tillbyggnad, ändring av funktion m. m. <50 Fast pris 2 000 kr
m2 BTA

Planärenden
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

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

mPBB*PF*OF

Planbesked liten åtgärd

300 *mPBB

300 *mPBB

Planbesked medelstor åtgärd

350 *mPBB

350 *mPBB

Planbesked stor åtgärd

400 *mPBB

400 *mPBB

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

73 500 kr

75 000 kr

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

160 800 kr

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

268 100 kr

262 600 kr
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

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

367 700 kr

375 400 kr

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

472 700 kr

482 600 kr

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

630 400 kr

643 600 kr

Kart- och mättaxa
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Bygglovskarta

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Förenklad nybyggnadskarta

mPBB*NFK

mPBB*NFK

Nybyggnadskarta

mPBB*NFK

mPBB*NFK

Kartprodukt och mätning vid strandskydd

mPBB*NFK

mPBB*NFK

Utstakningsavgift

mPBB*UF

mPBB*UF

Lägeskontroll

mPBB*MF

mPBB*MF

Grundkarta

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Inmätning av objekt utöver det som ingår i
grundkartan.

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Gränsutvisning/gränsutredning

1 006 kr/tim

1 026 kr/tim

Digitalt ortofoto, KF=7,5

mPBB*KF*HA

mPBB*KF*HA

Stadsmodell i 3D, KF= 7,5

mPBB*KF*HA

mPBB*KF*HA

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

mPBB*KF*HA

mPBB*KF*HA

Markering och inmätning av tillfällig punkt

mPBB*MF

mPBB*MF

Utskrift

mPBB*A*ÅF

mPBB*A*ÅF

Kommentar
Taxorna avseende kart och mät ska ses ihop med bilagan. I denna finns definitioner och
beräkningsgrunder, samt en genomgång hur dessa ska användas.
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Barn och utbildning
Barnomsorg
Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10
dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 50 340 kr för 2021.
Taxorna för förskola och fritidshem följer de belopp som anges i Skolverkets föreskrift.
Avgifter för barn i förskola och pedagogisk omsorg indexuppräknas och baseras på
inkomstaket. Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket 2022 kommer.
Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5% samtliga
månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år.

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg
(familjedaghem) till och med den 31 juli det år de fyller 3
år
Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 1 510 kr/mån

högst 1 510 kr/mån

Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 1 007 kr/mån

högst 1 007 kr/mån

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 503 kr/mån

högst 503 kr/mån

Barn 4 och fler

ingen avgift

ingen avgift

Taxans namn

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg
(familjedaghem) från 1 augusti det år de fyller 3 år till och
med juli det år barnet fyller 6 år
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Barn 1

högst 1 049 kr/mån

högst 1 049 kr/mån

Barn 2

högst 700 kr/mån

högst 700 kr/mån

Barn 3

högst 350 kr/mån

högst 350 kr/mån

Barn 4 och fler

ingen avgift

ingen avgift

För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem)
enligt skollagen 2a § 9 utgår inte någon avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka.
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Avgift för barn i fritidshem - gäller barn som går i
förskoleklass eller skola.
Avgifter för barn i fritidshem – gäller barn som går i förskoleklass eller skola.
Indexuppräkning baseras på inkomstaket.
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 1 007 kr/mån

Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande
inkomst

högst 503 kr/mån

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade inkomst

högst 503 kr/mån

högst 503 kr/mån

Barn 4 och fler

ingen avgift

ingen avgift

högst 1 007 kr/mån
högst 503 kr/mån

För barn i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt skollagen 2a § 9 erbjuds
alla barn allmän förskola 15 timmar/vecka avgiftsfritt, verksamheten bestämmer hur
vistelsetiden förläggs.
I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/pedagogisk omsorg
bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett oberoende
om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet.

Skollovstaxa
För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 100 kr ut per beställd dag.
Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 år. Fritidsbarn avser
barn 6–12 år (det vill säga från och med augusti det år barnet fyller 6 år).

Regler för barnomsorg och förskola
Ändrad bruttoinkomst ska omgående anmälas via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se
Vårdnadshavares gemensamma arbetstider (veckovis återkommande) ska ligga till grund för
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska nytt schema meddelas via appen Tieto Edu.
Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats.
Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som
sjukdom, ferier, etcetera.
Uppsägning av plats sker via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se. Uppsägningstiden är två
månader.
Avgift debiteras via faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den
sista vardagen i månaden. Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler. Om
avgiften för två månader förfallit och fakturorna fortfarande är obetalda, skickar kommunen
meddelande till dig som vårdnadshavare. Rektor tar beslut om avstängning av
omsorgsplatsen. Beslutet tas med 14 dagars varsel. Vårdnadshavare ska lämna uppgift om
inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift
inte lämnas kommer maximal taxa att gälla.
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Musikskoleavgift
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Musikskoleavgift 1:a barnet

725 kr/termin

725 kr/termin

Musikskoleavgift 1:a barnet två ämnen

1 087,50 kr/termin

1 088 kr/termin

Musikskoleavgift 2:a barnet

375 kr/termin

375 kr/termin

Musikskoleavgift 2:a barnet två ämnen

562,50 kr/termin

563 kr/termin

Musikskoleavgift 3:e barnet

375 kr/termin

375 kr/termin

Musikskolavgift 3:e barnet två ämnen

562,50 kr/termin

563 kr/termin

Prövningsvagift

500 kr

500 kr
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Stöd och omsorg
Funktionsnedsättning
Alla beslut enligt LSS.
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Måltidsabonnemang per månad, gruppbostad

2 551 kr/mån

2 602 kr/mån

Frukost

18 kr

19 kr

Lunch

36 kr

37 kr

Mellanmål

10 kr

11 kr

Kvällsmål

35 kr

36 kr

Lunch daglig verksamhet

55 kr exkl. moms

56 kr exkl. moms

Korttidsplats socialpsykiatri

92 kr/dygn

94 kr/dygn

Boendestödsavgift

302 kr/mån

Individ- och familjeomsorg

Äldreomsorg
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Hemtjänst 1, ej dagliga insatser

539 kr/mån

550 kr/mån

Hemtjänst 2, dagliga insatser

835 kr/mån

852 kr/mån

Vård- och omsorgsboende

1 938 kr/mån

1 977 kr/mån

Tillfälliga omvårdnadsinsatser

305 kr/tim

311 kr/tim

Dygnspriskostnad för korttidsvistelse exkl. kost

92 kr/dygn

94 kr/dygn

Grundavgift medboende vård- och
omsorgsboende

700 kr/mån

714 kr/mån

Serviceinsatser inom SoL, äldreomsorg och
funktionsnedsättning

305 kr/tim

311 kr/tim

Ledsagning inom SoL

162 kr/tim

165 kr/tim

Särskilda näringsprodukter inom kommunal
hemsjukvård

1 904 kr/mån

1 942 kr/mån

Trygghetslarm

226 kr/mån

231 kr/mån

Förbrukningsartiklar

141 kr/mån

144 kr/mån
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Influensavaccin

Samma taxa som i
Västra
Götalandsregion

Samma taxa som i
Västra
Götalandsregion

Grundavgift hemsjukvård

334 kr/mån

341 kr/mån

Förenklat biståndsbeslut

247 kr/tim

252 kr/mån

Färdtjänst
Egenavgift ungdom, åldersgrupp 0–19 år
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Resor hela dygnet
Inom Ulricehamns kommun

43 kr/resa

44 kr/resa

Ulricehamn – Borås

108 kr/resa

110 kr/resa

Ulricehamn – Falköping

125 kr/resa

128 kr/resa

Ulricehamn – Herrljunga

125 kr/resa

128 kr/resa

Ulricehamn – Mullsjö

125 kr/resa

128 kr/resa

Ulricehamn – Tranemo

119 kr/resa

121 kr/resa

Ulricehamn – Jönköping

125 kr/resa

128 kr/resa

Ulricehamn – Härryda

228 kr/resa

233 kr/resa

Ulricehamn – Bollebygd

165 kr/resa

168 kr/resa

Ulricehamn – Mölndal

270 kr/resa

275 kr/resa

Ulricehamn – Göteborg

270 kr/resa

275 kr/resa

Resor i annan kommun

80 kr/enkelresa

82 kr/enkelresa

Egenavgift för arbetsresor

35% av egenavgift för
färdtjänstresa

35% av egenavgift för
färdtjänstresa

Egenavgift vuxen, åldersgrupp 20 år och äldre
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Resor hela dygnet
Inom Ulricehamns kommun

55 kr/resa

56 kr/resa

Ulricehamn – Borås

141 kr/resa

144 kr/resa

Ulricehamn – Falköping

163 kr/resa

166 kr/resa
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Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Ulricehamn – Herrljunga

163 kr/resa

166 kr/resa

Ulricehamn – Mullsjö

163 kr/resa

166 kr/resa

Ulricehamn – Tranemo

151 kr/resa

154 kr/resa

Ulricehamn – Jönköping

163 kr/resa

166 kr/resa

Ulricehamn – Härryda

281 kr/resa

287 kr/resa

Ulricehamn – Bollebygd

200 kr/resa

204 kr/resa

Ulricehamn – Mölndal

335 kr/resa

342 kr/resa

Ulricehamn – Göteborg

335 kr/resa

342 kr/resa

Resor i annan kommun

80 kr/enkelresa

82 kr/enkelresa

Egenavgift för arbetsresor

35% av egenavgift för
färdtjänstresa

35% av egenavgift för
färdtjänstresa

Måltider
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Personallunch

55,36 kr exkl. moms

56,25 kr exkl.
moms

Personallunch studerande

55,36 kr exkl. moms

56,25 kr exkl.
moms

Externa gäster

75 kr exkl. moms

75,89 kr exkl.
moms

Måltidspriser äldreomsorg
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Dygnsabonnemang av mat

4 322 kr/mån

4 388 kr/mån

Matdistribution matportioner

59 kr/portion

60 kr/portion

Matdistribution dessert

15 kr/portion

Matdistrubution kvällsmål

35 kr/portion

Mat korttidsboende

144 kr/dygn

146 kr/dygn

Måltidsabonnemang - palliativ vård

500 kr

500 kr
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Kultur och fritid
Kostnadskategorier
Kategori 1 - avser ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma i
Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för
erhållande av kommunala bidrag.
Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i
Ulricehamns kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala
bidrag.
Kategori övriga - övriga föreningar och privata förhyrare.
* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal.
**Vid entrébelagda arrangemang betalar kunden 10–20% av biljettintäkt brutto. Dock lägst
lokalens timtaxa och eventuell tillkommande personalkostnad.

Bibliotek
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Första påminnelse

10 kr

10 kr

Andra påminnelse

20 kr

20 kr

Räkning (efter 31 dagar)

20 kr

20 kr

Förlorat lånekort

10 kr

10 kr

Utskrift från PC/sida svartvitt/färg, kopiering
A4

1,60 kr exkl. moms

1,60 kr/3,20 kr
exkl. moms

Kopiering A3 svartvit/färg

3,20 kr exkl. moms

3,20/6,40 kr exkl.
moms

Schablonbelopp bok vuxen, ljudbok

200 kr

200 kr

Schablonbelopp bok barn, ljudbok

150 kr

150 kr

Schablonbelopp CD musik

50 kr

50 kr

Schablonbelopp DVD

350 kr

350 kr

Schablonbelopp tidskrifter

50 kr

50 kr
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Övrigt
Provision om 20% av sammanlagd försäljning av de verk som sålts på utställningar när
kultur ansvarar för bemanning.
Hyra av scenen i Stureparken är kostnadsfri, men avgift enligt gängse taxor för
markupplåtelse tas ut av miljö- och samhällsbyggnad.
Taxa året före
budgetåret
40 kr

Taxans namn
Gårdskort, årskort

Taxa budgetåret
40 kr

Gymnastik- och idrottshallar
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Idrottshallar kategori 1

58 kr

58 kr

Idrottshallar kategori 2, övriga

148 kr

148 kr

Idrottshall matchtaxa/tävling kategori 2, övriga

250 kr

250 kr

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar
kategori 1

150 kr

150 kr

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar,
kategori 2, övriga

300 kr

300 kr

Entrébelagda arrangemang i idrottshall
kategori 1, 2*

10% biljettintäkt
(brutto)

10% biljettintäkt
(brutto)

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 1

44 kr

44 kr

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 2,
övriga

110 kr

110 kr

Simhall, träning (2 banor) kategori 1

58 kr

58 kr

Simhall, tävling (6 banor) kategori 1

168 kr

168 kr

Simhall/bassäng stora bassängen kategori 1

168 kr

168 kr

Simhall per bassäng kategori 2, övriga

365 kr

365 kr

Simhall undervisningsbassäng kategori 1

112 kr

112 kr

Simhall alla bassänger kategori 1

334 kr personalkostnad
tillkommer vid behov

334 kr personalkostnad
tillkommer vid behov

Simhall alla bassänger kategori 2, övriga

1 060 kr inkl. personal

1 060 kr exkl. personal

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 1

44 kr

44 kr

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 2,
övriga

70 kr

70 kr
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Ishall
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Ishall kategori 1

70 kr

70 kr

Ishall kategori 2

232 kr

232 kr

Ishall övriga

714 kr

714 kr

Ishall matchtaxa kategori 2

360 kr

360 kr

Ishall specialidrottsförbund

360 kr

Entrébelagda arrangemang ishall kategori 1, 2**

10% biljettintäkt
(brutto)

10%
biljettintäkt
(brutto)

Entrébelagda arrangemang ishall övriga**

20% biljettintäkt
(brutto)

20%
biljettintäkt
(brutto)

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1

150 kr

150 kr

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2

300 kr

300 kr

Skolor utanför kommunen

440 kr

440 kr

Lassalyckans idrottsanläggning
Taxa året före
budgetåret

Taxans namn

Taxa budgetåret

Lassalyckan fotboll 5 mot 5 kategori 1

25 kr

Lassalyckan fotboll specialidrottsförbund 7 mot 7

150 kr

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 1

42 kr

42 kr

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 2

106 kr

106 kr

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 övriga

160 kr

160 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 1

70 kr

70 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 2

230 kr

230 kr

Lassalyckan fotboll specialidtrottsförbund 11 mot
11

300 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 övriga

530 kr

530 kr

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

102 kr

102 kr
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

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

340 kr

340 kr

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 övriga,
vinterplan

664 kr

664 kr

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11
kategori 1

136 kr

136 kr

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11
kategori 2

450 kr

450 kr

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 matchtaxa kategori
2

250 kr

250 kr

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11
övriga

800 kr

800 kr

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag,
arrangemang kategori 1

150 kr/plan

150 kr/plan

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag,
arrangemang kategori 2

300 kr/plan

300 kr/plan

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang,
skidspår/spår/stadion kategori 1

150 kr/tim

150 kr/tim (max 8
timmar per
arrangemangsdag)

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang,
skidspår/spår/stadion kategori 2

300 kr/tim

300 kr/tim (max 8
timmar per
arrangemangsdag)

Lassalyckans stadionområde /övriga ytor för
mässor, försäljning, vallabussar

1 500 kr/dygn

1 500 kr/dygn

Tillgång till el sommartid vid Lassalyckan stadionoch friluftsområde

500 kr/dygn

500 kr/dygn

Tillgång till el vintertid vid Lassalyckan stadionoch friluftsområde

1 500 kr/dygn

1 500 kr/dygn

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

150 kr/grupp
med minst 5
deltagare

150 kr/grupp med
minst 5 deltagare

Tillkommande personalkostnad vid röd dag
samtliga anläggningar

600 kr

600 kr
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Simhallen
Dagsentré
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Avgift simhallen vuxen

60 kr/besök

60 kr/besök

Avgift simhallen pensionär/student

50 kr/besök

50 kr/besök

Avgift simhallen barn/ungdom 7–17 år

33 kr/besök

35 kr/besök

Avgift simhallen barn 3–6 år

13 kr/besök

15 kr/besök

Avgift simhallen barn under till 3 år i vuxens sällskap

8 kr/besök

10 kr/besök

Avgift simhallen familjeavgift (2 vuxna + 3 barn till och
med 17 år)

160 kr/besök

170 kr/besök

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Avgift simhallen årskort familj (2 vuxna+ upp till 3 barn
till och med 17 år)

2 300 kr

2 300 kr

Avgift simhallen årskort vuxen

1 228 kr

1 230 kr

Avgift simhallen årskort pensionär/student

930 kr

930 kr

Avgift simhallen årskort barn och ungdom 7–17 år

650 kr

650 kr

10-kort vuxen

532 kr

535 kr

10-kort pensionär/student

430 kr

430 kr

10-kort barn och ungdom 7–17 år

270 kr

270 kr

Kort och årskort

Simskola och babysim
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Simskola simundervisning/barn

400 kr

400 kr

Simskola syskonrabatt simundervisning/syskon

300 kr

300 kr

600 kr exkl.
moms/8
gånger/1 baby +
2 vuxna

600 kr exkl.
moms/8
gånger/1
baby + 1
vuxen

Babysim
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Dagsentré gym inklusive bad
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad vuxen

70 kr

70 kr

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad
pensionär/student/ungdom 16–17 år

60 kr

60 kr

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa
budgetåret

Avgift simhallen motionspass årskort inklusive bad vuxen

2 555 kr

2 555 kr

Avgift simhall motionspass inklusive bad,
pensionär/student/ungdom 16–17 år

1 940 kr

1 940 kr

Avgift simhallen motionspass halvårskort inklusive bad vuxen

1 637 kr

1 640 kr

Avgift simhall motionspass halvårskort
pensionär/student/ungdom 16–17 år inklusive bad

1 228 kr

1 230 kr

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad vuxen

624 kr

625 kr

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad
pensionär/student/ungdom 16–17 år

522 kr

525 kr

Motionspass månadskort inklusive bad vuxen

332 kr

350 kr

Motionspass månadskort inklusive bad
pensionär/student/ungdom 16–17 år

255 kr

260 kr

Kort och årskort gym inklusive bad
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Småbåtshamn
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Småbåtshamn administrationsavgift
köhantering

176 kr exkl. moms

176 kr exkl. moms

Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m

1 428 kr/säsong exkl.
moms

1 428 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m

1 680 kr/säsong exkl.
moms

1 680 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50

1 848 kr/säsong exkl.
moms

1 848 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 (utan
grind)

1 512 kr/säsong exkl.
moms

1 512 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 (utan
grind)

1 680 kr/säsong exkl.
moms

1 680 kr/säsong exkl.
moms

Båtplats Åmynningen 1/5–31/10

756 kr/säsong exkl. moms

756 kr/säsong exkl. moms

Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Scenmoduler 1-10st (1-10m2)

368 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

368 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

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

600 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

600 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

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

736 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

736 kr/arrangemangsdygn
exkl. moms

Scenmoduler

Sekretariatvagn och toalettvagn
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Sekretariatvagn/arrangemangsdygn

400 kr exkl. moms

400 kr exkl. moms

Sekretariatvagn/övriga dygn

80 kr exkl. moms

80 kr exkl. moms

Toalettvagn/tillfälle

2 000 kr exkl. moms

2 000 kr exkl. moms
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Skolornas lokalhyror
Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Facksal kategori 1*

75 kr exkl. moms/tim

75 kr exkl. moms/tim

Facksal övriga*

150 kr exkl. moms/tim

150 kr exkl. moms/tim

Datasal kategori 1*

225 kr exkl. moms/tim

225 kr exkl. moms/tim

Datasal övriga*

450 kr exkl. moms/tim

450 kr exkl. moms/tim

Cafeteria kategori 1*

75 kr/tim

75 kr/tim

Cafeteria övriga*

150 kr/tim

150 kr/tim

Videokonferensanläggning

400 kr exkl. moms/tim

400 kr exkl. moms/tim

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–
460 platser kategori 1*

110 kr

110 kr

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–
460 platser övriga

212 kr

212 kr

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25120 platser kategori 1*

54 kr

54 kr

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25120 platser övriga

106 kr

106 kr

Entrébelagda arrangemang i
samlingslokal/motsvarande

10%

10%

Taxans namn

Övernattning skolsal/motsvarande upp
60 kr/pers/dygn
till 100 deltagare

60 kr/pers/dygn

Övernattning skolsal/motsvarande
101–200 deltagare

55 kr/pers/dygn

55 kr/pers/dygn

Övernattning skolsal/motsvarande 201
50 kr/pers/dygn
eller fler

50 kr/pers/dygn

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

10 000 kr/arrangemang
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10 000 kr/arrangemang

Övrigt
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

Notarius publicus intyg

200 kr exkl. moms

200 kr exkl. moms

Notarius publicus apostille

240 kr exkl. moms

240 kr exkl. moms

Notarius publicus växelprotest

220 kr exkl. moms

220 kr exkl. moms

Notarius publicus fullständiga adoptionshandlingar

900 kr exkl. moms

900 kr exkl. moms

Notarius publicus timarvode

720 kr exkl. moms

720 kr exkl. moms

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

50 kr

50 kr

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

2 kr/st

2 kr/st

Kopiering A0, svartvitt

40 kr/st

40 kr/st

Kopiering A1, svartvitt

25 kr/st

25 kr/st

Kopiering A2, svartvitt

20 kr/st

20 kr/st

Kopiering färg A0 -A2, första sidan

150 kr

150 kr

Kopiering färg A0 -A2, följande sidor

75 kr/st

75 kr/st

Kopiering färg A3 -A4

6 kr/st

6 kr/st

Skanning av pappershandlingar,
20 sidor**

50 kr

50 kr

Skanning av pappershandlingar,
efter 20 sidor**

2 kr/st

2 kr/st

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

50 kr

50 kr

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

2 kr/st

2 kr/st

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

125 kr

125 kr

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

185 kr

185 kr

Registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen
om utdrag begärs mer än 1 gång/år

200 kr exkl. moms

200 kr exkl. moms

*Första 9 sidorna är avgiftsfria. **Första 19 sidorna är avgiftsfria. ***Första 9 sidorna är avgiftsfria. ****Första 15 minuterna
är avgiftsfria.
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Kopiering för föreningar
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Föreningskopiering minidebitering

80 kr exkl. moms

80 kr exkl. moms

Kopiering föreningar svartvitt

0,30 kr/st exkl. moms

0,30 kr/st exkl. moms

Kopiering föreningar färg

0,60 kr/st exkl. moms

0,60 kr/st exkl. moms

Renhållning, avfall och VA-taxa
Renhållning och avfall
Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

FASTAVGIFT PER HUSHÅLL I
VILLA/LÄGENHET ELLER
FRITIDSHUS

Pris: Kr/år exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/år exkl. moms
(inkl. moms)

Året runt boende

356 kr (445 kr)

372 kr (465 kr)

Fritidshus med sommarhämtning

180 kr (225 kr)

192 kr (240 kr)

ÅRET RUNT BOENDE-gäller innanför
samt utanför kommunalt VAområde

Pris: Kr/år exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/år exkl. moms
(inkl. moms)

Kärl om = 240 liter- 1ggr/2veckor

688 kr (860 kr)

724 kr (905 kr)

Kärl om = 240 liter- 1ggr/vecka

1 376 kr (1 720 kr)

1 444 (1 805 kr)

Kärl om = 240 liter- 2ggr/vecka

2 752 kr (3 440 kr)

2 888 (3 610 kr)

Kärl om = 370 liter- 1ggr/2veckor

768 kr (960 kr)

808 kr (1 010 kr)

Kärl om = 370 liter- 1ggr/vecka

1 536 kr (1 920 kr)

1 612 kr (2 015 kr)

Kärl om = 660 liter- 1ggr/2veckor

1 080 kr (1 350 kr)

1 136 kr (1 420 kr)

Kärl om = 660 liter- 1ggr/vecka

2 160 kr (2 700 kr)

2 268 kr (2 835 kr)

Kärl om = 240 liter-1ggr/4veckor

448 kr (560 kr)

472 kr (590 kr)

Kärl om = 240 liter- 4ggr/år

280 kr (350 kr)

296 (370kr)

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

ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart
utanför kommunalt VA-område
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

Kärl om = 240 liter- 2ggr/år

196 kr (245 kr)

Taxa budgetåret
208 kr (260 kr)

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

416 kr (520 kr)

436 kr (545 kr)

AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNINGutöver ordinarie abonnemang

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

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

Alla storlekar på kärl

672 kr (840 kr)

704 kr (880 kr)

RÖRLIG AVGIFT inkl.
behandlingsavgift av brännbart
hushållsavfall

Pris: Kr/kg exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/kg exkl. moms
(inkl. moms)

Året runt boende/
sommarhämtning

2,64 kr (3,30 kr)

2,80 kr (3,50 kr)

TRÄDGÅRDSAVFALL

Pris: Kr/gång exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/gång exkl.
moms (inkl. moms)

Trädgårdsavfall i en stor säck,
budning

1 200 kr (1 500 kr)

1 260 kr (1575 kr)

KÄRLTVÄTT

Pris: Kr/gång exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/gång exkl.
moms (inkl. moms)

Tvätt av sopkärl alla storlekar vid
fastigheten, budning

272 kr (340 kr)

288 kr (360 kr)

HÄMTNING RETURPAPPER
FASTIGHETSNÄRA

Pris: Kr/gång exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/år exkl. moms
(inkl. moms)

Kärl om = 190 eller 370 liter 1ggr/vecka Endast centralorten

2 600 kr (3 250 kr)

Kärl om = 190 eller 370 liter- 1ggr/2
veckor

1 300 kr (1 625 kr)

Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/4
veckor

600 kr (750 kr)

Kärl om = 190 eller 370 liter - 2
ggr/år

100 kr (125 kr)

BUDNING/EXTRAHÄMTNING

Pris vid
budning/extrahämtning kr
exkl. moms (inkl. moms)

Utförs inom en månad för tätort,
inom 3 månader för landsbygd

76 kr (95 kr)
101

Taxans namn

Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret

HÄMTNING AV GROVAVFALL
FASTIGHETSNÄRA

Verklig kostnad, dock
minst 1 500 kr (1 875 kr)

UNDANTAG
RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER

Pris per ärende kr exkl.
moms (inkl. moms)

Anmälan om gemensam
avfallsbehållare, max 3 fastigheter,
max 300 m gångavstånd till kärl

360 kr (450 kr)

Anmälan om enstaka uppehåll i
hämtning avkärlavfall, max 1 år

240 kr (300 kr)

LATRIN

Pris: Kr/gång exkl. moms
(inkl. moms)

Pris: Kr/gång exkl.
moms (inkl. moms)

Sommarhämtning
Fritidshus/badplatser 10 ggr/år (1
maj – 15 september)

6 800 kr (8 500 kr)

7 140 kr (8 925 kr)

Budning

2 448 kr/gång (3 060 kr)

2 572 kr/gång (3 215 kr)

Avgift per tömning och anläggning
inkl. behandlingsavgift för
slamsugning avslamavskiljare

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

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

0 - 1,5 m³

672 kr (840 kr)

704 kr (880 kr)

1,6 - 3,0 m³

790 kr (988 kr)

828 kr (1 035 kr)

3,1 - 4,5 m³

1 100 kr (1 375 kr)

1 152 kr (1 440 kr)

4,6 - 6,0 m³

1 391 kr (1 739 kr)

1 456 kr (1 820 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

1 596 kr (1 995 kr)

1 672 kr (2 090 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

348 kr/ m³ (435 kr)

SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR

364 kr (455 kr)

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

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

0 - 1,5 m³

912 kr (1 140 kr)

956 kr (1 195 kr)

1,6 - 3,0 m³

1 160 kr (1 450 kr)

1 216 kr (1 520 kr)

3,1 - 4,5 m³

1 472 kr (1 840 kr)

1 544 kr (1 930 kr)

4,6 - 6,0 m³

1 688 kr (2 110 kr)

1 772 kr (2 215 kr)
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Taxans namn

Taxa året före
budgetåret

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

1 848 kr (2 310 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

348 kr/ m³ (435 kr)

364 kr/m³ (455 kr)

Avgift per tömning och anläggning
inkl. behandlingsavgift för tömning
av slutna tankar.

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

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

0 - 1,5 m³

712 kr (890 kr)

744 kr (930 kr)

1,6 - 3,0 m³

972 kr (1 215 kr)

1 020 kr (1 275 kr)

3,1 - 4,5 m³

1 380 kr (1 725 kr)

1 448 kr (1 810 kr)

4,6 - 6,0 m³

1 759 kr (2 199 kr)

1 844 kr (2 305 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

1 884 kr (2 355 kr)

1 976 kr (2 470 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

348 kr/ m³ (435 kr)

364 kr/ m³ (455 kr)

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

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

0 - 1,5 m³

1 068 kr (1 335 kr)

1 120 kr (1 400 kr)

1,6 - 3,0 m³

1 316 kr (1 645 kr)

1 380 kr (1 725 kr)

3,1 - 4,5 m³

1 676 kr (2 095 kr)

1 756 kr (2 195 kr)

4,6 - 6,0 m³

2 040 kr (2 550 kr)

2 140 kr (2 675 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

2 120 kr (2 650 kr)

2 224 kr (2 780 kr)

+ ett volympris för volym> 6 m³ om

348 kr/ m³ (435 kr)

364 kr/ m³ (455 kr)

Avgift per tömning och anläggning
inkl. behandlingsavgift för tömning
av minireningsverk

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

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

0 - 1,5 m³

725 kr (906 kr)

760 kr (950 kr)

1,6 - 3,0 m³

1 150 kr (1 438 kr)

1 204 kr (1 505 kr

3,1 - 4,5 m³

1 528 kr (1 901 kr)

1 604 kr (2 005 kr)

4,6 - 6,0 m³

2 038 kr (2 548 kr)

2 140 kr (2 675 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

2 138 kr (2 673 kr)

2 244 kr (2 805 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

348 kr/ m³ (435 kr)

364 kr/ m³ (455 kr)
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Taxa budgetåret
1 940 kr (2 425 kr)

Taxa året före
budgetåret

Taxa budgetåret

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

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

0 - 1,5 m³

1 061 kr (1 326 kr)

1 112 kr (1 390 kr)

1,6 - 3,0 m³

1 449 kr (1 811 kr)

1 520 kr (1 900 kr)

3,1 - 4,5 m³

1 856 kr (2 320 kr)

1 948 kr (2 435 kr)

4,6 - 6,0 m³

2 370 kr (2 963 kr)

2 488 kr (3 110 kr)

för anläggningar >6 m³ uttages en
grundavgift

2 450 kr (3 063 kr)

2 572 kr (3 215 kr)

+ ett volympris för volym över 6 m³
om

348 kr/ m³ (435 kr)

364 kr/ m³ (455 kr)

Taxans namn

TILLÄGGSPRISER

Pris per tillfälle exkl.
moms (inkl. moms)

Pris per tillfälle exkl.
moms (inkl. moms)

Vid utryckning inom 24 h på
vardagar

1 000 kr (1 250 kr)

1 048 kr (1 310 kr

Vid hämtning inom 3 arbetsdagar

500 kr (625 kr)

524 kr (655 kr)

Tillägg för slanglängd >30 m

364 kr (455 kr) per
350 kr (437,50 kr) per
påbörjad 20 meters
påbörjad 20 meters längd
längd

Tillägg för ytterligare brunn inom
samma anläggning och inom
slanglängden 35 m från fordonets
uppställningsplats

240 kr/st (300 kr)

252 kr (315 kr)

Tillägg för problematiska lock t ex
särskilt tunga, utan handtag,
fastfrusna, belamrade eller
överväxta.

965 kr/tim (1 206 kr/tim)

1 013 kr/tim (1 266 kr)

Tillägg för körning på dålig väg som
kräver merarbetstid tex backning
och fastkörning

1 013 kr/tim (1 266 kr)
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VA
Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

För bostadsfastighet och
därmed jämställd fastighet

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för
V, S och Df

38 560 kr (48 200 kr)

39 800 kr (49 750 kr)

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

35 560 kr (44 450 kr)

36 640 kr (45 800 kr)

en avgift per m2 tomtyta

36,40 kr (45,50 kr)

37,60 kr (47,00 kr)

en avgift per lägenhet

15 200 kr (19 000 kr)

15 660 kr (19 575 kr)

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

7 100 kr (8 875 kr)

7 320 kr (9 150 kr)

För annan fastighet skall
erläggas anläggningsavgift.

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning servisledningar
till förbindelsepunkter för
V, S och Df

44 760 kr (55 950 kr)

46 120 kr (57 650 kr)

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

42 900 kr (53 625 kr)

44 200 kr (55 250 kr)

en avgift per m2 tomtyta

32,20 kr (40,25 kr)

33,20 kr (41,50 kr)
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Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

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

8 580 kr (10 725 kr)

8 840 kr (11 050 kr)

Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

För obebyggd fastighet skall
erläggas del av full
anläggningsavgift

Avgift utgår per fastighet
med: Bostadsfastighet

Avgift utgår per fastighet
med: Bostadsfastighet

Servisavgift

100%

100%

Avgift per uppsättning FP

100%

100%

Tomtyteavgift

100%

100%

Lägenhetsavgift

0%

0%

Grundavgift för Df, om FP
för Df inte upprättats

100%

100%

Avgift utgår per fastighet
med: Annan fastighet

Avgift utgår per fastighet
med: Annan fastighet

Servisavgift

100%

100%

Avgift per uppsättning FP

100%

100%

Tomtyteavgift

70%

70%

Lägenhetsavgift

0%

0%

Grundavgift för Df, om FP
för Df inte upprättats

100%

100%

Bebyggs obebyggd fastighet
skall erläggas resterande
avgifter enligt följande

Bostadsfastighet

Bostadsfastighet

Tomtyteavgift

*)

*)

Lägenhetsavgift

100%

100%

Annan fastighet

Annan fastighet

Tomtyteavgift

30%

30%

Föreligger inte
avgiftsskyldighet för
samtliga V, S, Df, DG skall
erläggas reducerade
avgifter enligt följande

Avgifter för framdragen
servisledning

Avgifter för framdragen
servisledning
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Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

En ledning

70% av avgift

70% av avgift

Två ledningar

85% av avgift

85% av avgift

Tre ledningar

100% av avgift

100% av avgift

Avgifter i övrigt

Avgifter i övrigt

Avgift per uppsättning FP

V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -

V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -

Tomtyteavgift

V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%

V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%

Lägenhetsavgift

V 30%, S 50%, Df -, DG 20%

V 30%, S 50%, Df -, DG 20%

Grundavgift Df utan FP

V -, S -, Df 100%, Dg -

V -, S -, Df 100%, Dg -

Avgift per uppsättning FP

V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -

V 30%, S 50%, Df 20%, Dg -

Tomtyteavgift

V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%

V 30%, S 50%, Df -, Dg 20%

Grundavgift Df utan FP

V -, S -, Df 100%, Dg -

V -, S -, Df 100%, Dg -

Den som svarar för att
allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls skall
erlägga anläggningsavgift

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift per m2 allmän
platsmark föranordnande av
dagvattenbortledning

21,80 kr (27,25 kr)

22,60 kr (28,25 kr)

Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

BRUKNINGSAVGIFTER
För bebyggd fastighet
en fast avgift per år då
vattenförbrukningen
kontrolleras genom
vattenmätare (vm), per
mätare och mätaranslutning

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

(qn2,5) 20 mm

3 640 kr (4 550 kr)

3 760 kr (4 700 kr)

(qn 6) 25 mm

8 380 kr (10 475 kr)

8 640 kr (10 800 kr)

(qn 10) 40 mm

18 360 kr (22 950 kr)

18 960 kr (23 700 kr)

(qn 15) 50 mm

41 280 kr (51 600 kr)

42 600 kr (53 250 kr)

(qn 40) 80 mm

86 080 kr (107 600 kr)

88 760 kr (110 950 kr)

9,60 kr (12,00 kr)

10,00 kr (12,50 kr)

Större
en avgift per m3 levererat
vatten
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Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift per m3 utsläppt
spillvattenmätt som
levererad
dricksvattenmängd

16,20 kr (20,25 kr)

16,60 kr (20,75 kr)

för både vatten och
spillvatten är avgiften per
m3

25,80 kr (32,25 kr)

26,60 kr (33,25 kr)

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

304 kr (380 kr)

320 kr (400 kr)

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

74,20 kr (92,75 kr)

76,80 kr (96,00 kr)

Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

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

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål:

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål:

Fast avgift

V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg
7,5%

V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg
7,5%

Avgift per lägenhet

V 40%, S 40%, Df 10%, Dg
10%

V 40%, S 40%, Df 10%, Dg
10%

Avgift efter tomtyta

V -. S -, Df 50%, 50%

V -. S -, Df 50%, 50%

För spillvattenavlopp
innehållande extra
föroreningsmäng av SS,
BOD, P.tot och N-tot skall
erläggas brukningsavigft per
kg.

Avgift per kg exkl. moms
(inkl. moms)

Avgift per kg exkl. moms
(inkl. moms)

SSsed

4,00 kr (5,00 kr)

4,15 kr (5,20 kr)

BOD

4,80 kr (6,00 kr)

5,00 kr (6,25 kr)

P-tot

56,20 kr (70,25 kr)

57,90 kr (72,40 kr)

N-tot

56,20 kr (70,25 kr

57,90 kr (72,40 kr)

SPILLVATTENAVLOPP
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Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

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

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

Avgift exkl. moms (inkl.
moms)

en avgift per m2 allmän
platsmark för bortledning av
dagvatten

4,40 kr (5,50 kr)

4,60 kr (5,75 kr)

För obebyggd fastighet inom
detaljplan skall erläggas
brukningsavgift

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål

Fast avgift

V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg,
7,5%

V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg,
7,5%

Har huvudmannen på
fastighetsägarens begäran
vidtagit åtgärd eller har på
grund av att
fastighetsägaren åsidosatt
sin skyldighet
vattentillförseln avstängts
eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av
huvudmannen

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål

Följande avgifter skall
därvid erläggas för
respektive ändamål

Byte av vattenmätarstorlek

1 040 kr (1 300 kr)

1 080 kr (1 350 kr)

Vattenuttag ur vattenkiosk i
Gällstad eller Ulricehamn

24,40 kr/m3 (30,50 kr/m3)

25,20 kr/m3 (31,50 kr/m3)

Hyra brandpost:·
Engångsavgift 0-1 månad

352 kr (440 kr)

360 kr (450 kr)

per påbörjad månad utöver
1 månad

124 kr (155 kr)

128 kr (160 kr)

Olovlig inkoppling på t.ex.
brandpost

3 400 kr (4 250 kr)

3 500 kr (4 375 kr)

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

0 kr

0 kr

Vid snabbare uttryckning

620 kr (775 kr)

640 kr (800 kr

Ersättning avbruten
plombering utan övr.
påverkan

620 kr (775 kr)

640 kr (800 kr

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

Verklig kostnad + 232 kr
(290 kr)

Verklig kostnad + 240 kr
(300 kr)
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Taxans namn

Taxa året före budgetåret

Taxa budgetåret

mätarstorlek 50 mm eller
större

Verklig kostnad + 396 kr
(495 kr)

Verklig kostnad + 408 kr
(510 kr)

Förgäves besök

560 kr (700 kr)

580 kr (725 kr)

Skadad eller sönderfrusen
mätare. Inköpspris
+ arbetskostnad

Varierar med mätarstorlek
dock minst 1 000 kr (1 250
kr)

Varierar med mätarstorlek
dock minst 1 000 kr (1 250
kr)

Avstängning och påkoppling
av vattentillförsel på grund
av obetalda fakturor

620 kr (775 kr)

640 kr (800 kr)
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Bakgrund och syfte
I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och
lokalanvändning framgår att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker
verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en
effektiv användning av kommunens resurser och en låg miljöpåverkan från
kommunens fastigheter. Genom samverkan ska kommunen tillhandahålla
ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt upprätthålla en balans
mellan lokalbehov och det tillgängliga beståndet i form av egna och inhyrda lokaler.
Det är svårt att med exakthet förutse hur behov och förutsättningar förändras och
utvecklas åren framöver, lokalförsörjningsplanen behöver årligen uppdateras. Planen
kan därför främst användas för de kommande tre årens investeringsplanering.
Lokalförsörjningsplanen syftar till att ligga till grund för förvaltningens fortsatta
arbete med lokalförändringar och förvaltningen har nu uppdaterat
lokalförsörjningsplanen till att omfatta åren 2022–2031. Till grund för planen ligger
målprognosen i den befolkningsprognos som är framtagen för åren 2021–2030 utifrån
beslut om att planera utifrån målprognosen (KS 2017-03-09, § 58).

Beskrivning av lokalbehov
Sektor lärande
Behovet av platser i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium utgår från
befolkningsprognos för Ulricehamns kommun. Faktorer som har betydelse för platsbehov
inom kommunal förskola och fritidshem är ökad frekvens av förvärvsarbetande
vårdnadshavare, omvärldsförändringar, nyproduktion av bostäder samt drift av fristående
förskolor och grundskolor.

Förskolan
Befolkningsprognosen för Ulricehamns kommun visar att födda i åldersgruppen 1–5 år
kommer att öka med cirka 100 barn under perioden. Behovet av förskoleplatser behöver
följas upp kontinuerligt. Verksamhet förskola utgår från att planerad byggnation i enlighet
med lokalförsörjningsplanen tillgodoser förväntat behov. I centralorten är förskolor för 120
barn en lämplig storlek ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. I dagsläget beräknas
kommunen ha 1 187 förskoleplatser och till terminsstarten i augusti 2021 beräknas 1 046
barn gå i förskola. Det ger en beläggningsgrad på 88%.
Cirka 30 nya förskoleplatser tillkommer i Gällstad då ny planerad förskola står färdig, det
tillgodoser behovet i den södra delen av kommunen. Förskolan i Dalum är tänkt att flyttas till
lokaler hos Stubo som ska byggas om, detta kommer att innebära en utökning med cirka 40
platser och det anses möta behoven i den norra delen av kommunen.
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Grundskolan
Förprojektering av ny F-6 skola i Sanatorieskogen pågår. Skolan kommer att ha plats
för 555 elever i grundskola och särskola. När den står klar så finns det god kapacitet
att klara förväntad elevökning samt minska trångboddheten på befintliga skolor i
centralorten. För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut
om fortsatt högstadieverksamhet i Timmele samt två högstadieskolor i centralorten.
Det betyder att ytterligare utredning kommer att bli nödvändig.
Projektering för ombyggnad av Hössna skola och Vegby skola pågår.

Gymnasiet
Gymnasiets långsiktiga lokalbehov har utretts av lokalsamordnare, verksamhetschef och
rektor enligt uppdrag från Barn- och utbildningschefen. Utredningen syftar till att identifiera
lokalbehovet då det totala elevantalet kommer att öka samt i behovsuppdrag beskriva
nödvändiga lokalförändringar på skolområde Tingsholm. Andelen i Ulricehamns kommun
folkbokförda elever som väljer att studera vid Tingsholmsgymnasiet varierar något över tid
men innebär sällan stora skillnader från ett år till ett annat. Givet att andelsnivån framöver är
stabil på 2020 års nivå kommer elevantalet vid gymnasiet vara relativt oförändrat under de
närmaste åren men öka mer märkbart i och med läsåren 2023/2024 och 2027/2028. Då
kommer förväntat elevantal ligga på sex respektive tio procent fler än idag.
Dessa elevantalsökningar är inte hanterbara med nuvarande organisationsstruktur och
utbildningsutbud.
Ulricehamns kommun kan välja att hantera den förväntade ökningen av elever på olika sätt.
Ett sätt kan vara att inom ramen för sjuhäradssamverkan hänvisa elever som inte får plats på
Tingsholmsgymnasiet till andra huvudmän. Detta är förenat med ökade kostnader för
interkommunala ersättningar. Alternativet är att anpassa Tingsholmsgymnasiets
mottagarkapacitet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att starta flera klasser på
befintliga program och/eller starta nytt/nya program.
Antalet elever och personal på skidgymnasiet har ökat och verksamheten har behov av mer
yta. I nuläget pågår en utredning om gymnasieutbildning med specialidrott på riksnivå och
det är oklart om skidgymnasiet kommer att vara kvar i Ulricehamn i framtiden.

Grundsärskolan
Grundsärskolan är idag utspridd på tre olika platser. Lokalernas kapacitet och
utformning är otillräckliga för dagens verksamhet och för framtida behov.
En grundsärskola för årskurs 1–6 och 7–9 bedöms mycket angeläget. Lokalernas
placering är väsentlig för verksamhetens kvalitet, utveckling och samverkan med
grundskolan. Grundsärskolan skall vara placerad i anslutning till grundskolor i
centralorten samt gymnasiet. Frågan beaktas i samband med att ny F-6 skola planeras
samt i utredningen av 7–9 skolor.
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Gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolans lokaler är otillräckliga i nuläget. Interna omflyttningar förbereds
på Tingsholm inför läsåret 21/22. Gymnasiesärskolans lokaler kommer att beaktas i de
lokalbehovsärenden som skrivs fram för gymnasiet.

Sektor välfärd
De framtida service- och lokalbehoven inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och
hemsjukvård avgörs av diverse faktorer såsom demografiska förändringar, individers
hälsotillstånd, tillgängliga insatser, utveckling av teknologi etcetera. Behovsprognos beräknas
därför utifrån tidigare statistiska data och utvecklingstrenden uppskattas med hjälp av
matematiska modeller.
Behovet av platser inom vård- och omsorgsboende beräknas med andelen av personer som
behöver boendeplatser mot befolkning över 65 år. Prognosen uppdateras varje år och
justering görs vid behov. Enligt befolkningsprognosen 2021, kommer antalet äldre öka efter
år 2023 och utvecklingen fortsätter framöver. Därmed kommer behovet av boendeplatser
också öka. På samma sätt kommer behovet av hemtjänst- och hemsjukvårdpersonal öka och
det leder till ökade behov av kontorsplatser för personal inom verksamheten.
Inom funktionsnedsättning tas årliga prognoser fram och de baseras på avgångsår från
särskola, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare och personlig kännedom
från handläggare eller personal inom verksamheten. Utgångspunkten är att personer som
idag har beviljad assistans, oaktat genom kommun eller försäkringskassa, utesluts från
prognos avseende särskilt boende/bostad med särskilt service. Detta då utgångspunkten är
att de även framgent behåller insatsen personlig assistans och med sannolikhet kommer välja
eget boende och få sina behov tillgodosedda genom insatsen (personlig assistans).
Det är svårt att prognostisera behovet inom individ- och familjeomsorg. Lokalbehoven avgörs
av situationsberoende omständigheter.

Vård- och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård
Vård- och omsorgsboende
Antalet personer som har fått beslut och väntar på boendeplatser på vård- och
omsorgsboende har minskat under 2020, detta antas bero på pandemin – rädsla för
smittspridning har gjort att många valt att bo kvar hemma trots behov av vård. Många har
tackat nej till platser under pandemin men står kvar i kö. För att kunna optimera
bemanningen i verksamheten, har två avdelningar inom kommunens vård- och
omsorgsboende stängts.
Utifrån kommunens befolkningsprognos, och analysen av denna, antas behovet av platser på
vård- och omsorgsboende fortsätta öka när pandemin är över. Mellan 2022–2027 syns
accelererande ökning i antalet personer som når höga åldrar och behov antas finnas av
ytterligare platser på vård- och omsorgsboende. I Delområdesprognosen syns att det största
antalet äldre som går in i åldrarna 80 + de närmaste 10 åren bor centralt i Ulricehamn.
Ytterligare platser på vård- och omsorgsboende bör därför med fördel planeras till
centralorten. I kommunen finns idag fem vård- och omsorgsboenden med totalt 273 platser,
då två avdelningar stängts är antalet platser 258. Beläggningsgraden var före stängning 93%,
beläggningsgraden när två avdelningar stängt är 98%.
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Beslut finns om att avveckla Ekero och ersätta detta med ett nytt samverkanshus (vård- och
omsorgsboende samt förskola) i Gällstad. Det nya samverkanshuset i Gällstad kommer att
innebära en utökning med 12 platser.

Ryttershov kommer att byggas om till demenscentrum i kommunen. Delar av husen kommer
att rivas och byggas nytt samt andra delar kommer att renoveras till nybyggnadsstandard.
Behovet av antal demensplatser har ökat under senaste åren och för att försörja kompetenser
inom kommunen kommer byggnaden att bli ett kunskapscentrum för demensvård framöver.
Byggnationer kommer att innebära en utökning med 15 platser när byggnationen är klar
2026.
Vård- och omsorgsboendet Solrosen finns i inhyrd lokal och boendet uppfyller inte dagens
krav utifrån arbetsmiljö och tillgänglighet och kommer därför att ersättas med nytt vård- och
omsorgsboenden på Bergsäter.

Hemtjänst och hemsjukvård
Ju fler äldre det blir i samhället, desto större blir behovet av hemtjänst och hemsjukvård. År
2020 har hemtjänsten i genomsnitt haft 107 årsarbetare medan hemsjukvården haft 58
årsarbetare. Antal timmar per brukare och patienter varierar mycket beroende på enskildas
behov och är därför svårt att prognostisera. Om trenden fortsätter mot att fler som uppnår
högre åldrar bor kvar hemma, kan antalet brukare och patienter tänkas öka ännu mer. Det
innebär oavsett ett utökat behov av lokaler för hemtjänstens personal som redan idag på
vissa enheter har det mycket trångt. Verksamheten planerar att utöka kontorsplatser i
Solrosens vård- och omsorgsboende i och med att en avdelning stängts.

Funktionsnedsättning
Lokaler inom verksamhetsområdet omfattar främst bostäder men även lokaler för t.ex. daglig
verksamhet och korttidsverksamhet, dvs. korttidsvistelse samt korttidstillsyn för barn över 12
år som behöver tillsyn. Det ökade behovet av lokaler och bostäder på senare år är inte en följd
av befolkningsförändring utan följer av den positiva utveckling som på senare år synliggjort
målgruppen och strävan efter att främja delaktighet och ett självständigt liv. För behovet av
bostäder tas årliga prognoser fram. De baseras på avgångsår från särskola, uttalade
viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare och personlig kännedom från handläggare
eller personal inom verksamheten. Det blir en vägledning och inte en absolut sanning, då det
står den enskilde fritt att själv välja tidpunkt för ansökan om boende och önskemål om
boendeform. Även nya uppdrag som vi inte kan förutse påverkar utfallet, exempelvis beslut
om personlig assistans.

Boende
Verksamheten ser ett ökat behov av både grupp- och servicebostäder fram till 2030. Till 2030
finns behov av ytterligare 4 gruppbostäder, en bas till servicebostäder. En av de nya
gruppbostäderna kommer att ersätta befintlig gruppbostad i inhyrd lokal på Tåmarksgatan
som inte uppfyller dagens krav enligt LSS.

115

De äldre gruppbostäder som kommunen äger idag är inte fullvärdiga och åtgärder behövs för
att nå lämplig standard. De lägen som dessa bostäder har idag är mycket bra vilket talar för
att i första hand bygga om så att de uppfyller dagens krav på fullvärdiga bostäder och
brandskydd. Projekteringen till ombyggnationer av gruppbostäder påbörjades under våren
2019. I samband med ombyggnationer så används inhyrd lokal på Riddaregatan som
evakueringslokal.
Nedanstående prognos bygger på den information vi har idag, men det kan inkomma nya
ansökningar från personer som vi inte känner till idag eller personer som har personlig
assistans, men väljer att ansöka om bostad enligt LSS. Det kan även vara personer som bor i
servicebostad men försämras och har behov av gruppbostad eller vice versa.

Prognos
Antal boendeplatser som bedöms vara aktuella inom 9–10 år (2022–2030):
2022–2024 4 platser i gruppbostad och 2 platser i servicebostad
2025–2027 1 plats i gruppbostad och 1 plats i servicebostad
2028-2030 14 platser i gruppbostad och 8 platser i servicebostad

Lokaler för daglig verksamhet
Parallellt med att fler personer får beslut om boende, får också fler beslut om daglig
verksamhet, både enligt SOL och LSS. Daglig verksamhet på Villagatan 39 kommer att
ersättas för att lokalen inte är ändamålsenlig för verksamheten, då den inte är
tillgänglighetsanpassad.

Kottidsverksamhet
Antalet barn med behov av korttidstillsyn och vistelse har ökat markant från hösten 2020 och
även under 2021, behovet av tillgång till mer och större lokaler är mycket stort.

Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration
Lokalen för arbetsmarknadsenheten är under utredning. Det är både kontorsplatser,
aktivitetsrum och mötesrum som behövs. Lämpligt är att hyra lokaler eftersom
verksamhetens omfattning är svårprognostiserad.
Nytt socialpsykiatriboende planeras byggas i ett nytt detaljplanområde, Sanatorieskogen. Det
befintliga socialpsykiatriboendet är redan fullbelagd och enligt prognos kommer ytterligare 4
platser behövas framöver. 3 av platserna skulle behövts redan 2021 och ytterligare en plats
behövs 2022-2024.

Sektor miljö och samhällsbyggnad
Sektor miljö och samhällsbyggnad har de senaste åren växt och kommer även framåt att ha
behov av ytterligare kontorsarbetsplatser då tillväxten ökar utifrån de behovsutredningar
som är framtagna. För sektorn är samordningen viktig för att kunna vara effektiva och därför
är önskemålet att ha enheterna i sektorn samlade. Det utökade behovet är beroende på om
sektorn kommer vara politiskt prioriterad och hur stor efterfrågan kommer vara på sektorns
tjänster. Sektorn ser att ärendemängden ökat kraftigt vilket inte bedöms vara övergående.
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Behovet av kontorsarbetsplatser kan påverkas av hur möjligheterna kommer vara för
distansarbete, digitala arbetssätt och hur framtidens kontor utformas och används.

Sektor service
Lokalbehovet för sektor service är för flertalet verksamheter kopplat till övriga sektorers
framtida utveckling utifrån hur invånarantalet ökar eller minskar. Många medarbetare inom
sektor service finns utspridda i kommunens verksamheter. Dock ökar behovet av
kontorsarbetsplatser i och med att administrationen växer när verksamheterna gör det.
Behovet av kontorsarbetsplatser kan påverkas av hur framtidens kontor utformas och
möjligheten till distansarbete.
För att bedriva verksamhet inom kultur och fritid i ändamålsenliga lokaler finns behov av
åtgärder kopplat till simhall och nytt stadsbibliotek. Projektering av nytt bibliotek har
påbörjats. Sektorn ser en möjlighet att vid byggnation av ny 7-9 skola skapa lokaler för
fritidsgård i ny skola. Resurserna för fritidsledare kan då samordnas med skolan och
samarbetet utökas, lokaler kan även samnyttjas. I samband med byggnation av nya skolor
bör avstämning göras med Kultur och fritid avseende behov när nya idrottshallar ska byggas,
exempelvis gällande läktare. Kommunens största samlingslokal med scen finns idag i
Stenbockskolan och om förändringar görs i skolan som påverkar aulan bör frågan om
samlingslokal beaktas.

Kommunledningsstaben
I takt med att antalet invånare ökar och den kommunala servicen gör detsamma så ökar
också förvaltningens behov av stödfunktioner. Kommunledningsstabens medarbetare finns i
dagsläget i Stadshuset och på Höjdgatan. Mycket talar för att en ökad flexibilitet i arbetssätt
kommer innebära att behovet av kontorsarbetsplatser inte ökar på samma sätt som tidigare.

Beskrivning av aktiviteter i
lokalförsörjningsplan 2022–2031
Utökade lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården
I samband med att behovet av hemtjänst och hemsjukvård ökar, behöver verksamheten mer
personal och fler kontorsplatser. Vi kommer troligen att hyra lokaler för denna verksamhet.

Om- och tillbyggnad Hössna skola
Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer
personal och elever.
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Ersätta arbetsmarknadscenter
Lokal hyrs på Dalgatan för Arbetsmarknadscenter. Fastighetsägaren har flaggat om att
hyreskontraktet kommer att sägas upp eftersom de vill förädla fastigheten. Ny lokal
erfordras. Lämpligt att hyra lokaler för denna verksamhet eftersom det är omöjligt att förutse
behovet.

Ny lokal museisamling
Lokaler behövs för förvaring av museisamling.

Stadsbibliotek
Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet.

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt
Syftet är att göra gruppbostaden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder
enligt LSS.

Ersätta daglig verksamhet
Befintliga lokaler på Villagatan 39 uppfyller inte krav på arbetsmiljö och tillgänglighet. Det
går heller inte att åtgärda bristerna till rimlig kostnad. Ny lokal erfordras.

Om- och tillbyggnad Vegby skola
Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer
personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvats i projekteringen.
Bristerna i lokalerna består framförallt av för litet personalutrymme, det saknas arbetsplatser
för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt att göras om till klassrum. Elevhälsans
rum är ej ändamålsenligt och samtalsrum för kurator saknas.

Samverkanshus i Gällstad
Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad.
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnad av ett
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar.
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Nybyggnad boendedelar Ryttershov
Delar av Ryttershov är i dåligt skick. Alternativet att bygga nytt framstår som det bästa
alternativet sett över lång tid. Det leder till lägre driftkostnad per boendeplats. Arbetsmiljön
blir bättre, vilket leder till en attraktiv arbetsplats. Byggnationen planeras etappvis för att
slippa evakuering. Byggnad G-H kommer att behållas, denna del byggdes om 2012.

Ombyggnation gruppbostad Nillas väg
Syftet är att göra gruppbostaden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder
enligt LSS.

Ny skola F-6 i Ulricehamn
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Från och med höstterminen 2019 och fram till ny
skola står klar placerades tillfälliga lokaler vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Den nya
skolan ska även inrymma lokaler för särskola. Förprojektering pågår.

Skola 7–9 i Timmele (projektering)
Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två
högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Lokalerna i Timmele är i dåligt skick och i
stort sett ursprungligt skick från 1980. Behovet att skapa fräscha och anpassade lokaler är
stort. Projektering behöver prioriteras så att ombyggnad eller nybyggnad kan genomföras i
närtid.
Ny skola 7-9 i Ulricehamn
För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om fortsatt
högstadieverksamhet i Timmele samt två högstadieskolor i centralorten. Nya lokaler för
fritidsgård och särskola ska finnas i en av skolorna.

Skola 7–9
För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om fortsatt
högstadieverksamhet i Timmele samt två högstadieskolor i centralorten. Nya lokaler för
fritidsgård och särskola ska finnas i en av skolorna.

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn
Nya lokaler behövs för att den planerade utvecklingen av Bronäsområdet skall kunna
genomföras.

Boende socialpsykiatri
Nybyggnation planeras i Sanatorieskogen.
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Sim- och sporthall
Genomförd förstudie visar tydligt att det långsiktigt blir lägre kostnader med en nybyggd
anläggning. Livslängden blir 40 år i stället för maximalt 20 år i en om- och tillbyggd
anläggning. En nybyggd simhall ger också möjligheter till ökade intäkter då en ny simhall är
betydligt bättre anpassad till behoven och därigenom attraktivare.

Ny gruppbostad
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS i Bergsäter.

Nytt samverkanshus i Ulricehamn
Nyproduktion av ett nytt samverkanshus för vård- och omsorgsboende och förskola i
Bergsäter.

Avveckling Ekero
Försäljning av fastigheten när det nya vård och omsorgsboendet är färdigställt i Gällstad.

Ny förskola Dalum
Byggnation av ny förskola för att ersätta befintliga lokaler som inte är helt ändamålsenliga.
Att bygga i Dalum bedöms strategiskt riktigt utifrån ett ökat behov av förskoleplatser i
Ätradalen.

Förvaltningslokaler
En genomgripande utredning som belyser behovet av kontorsplatser har färdigställts under
2020. Sammanlagt behov, om den utnyttjade kapaciteten i hyrda lokaler och Nämndhuset
ska ersättas plus prognosticerat och bedömt behov fram till år 2030, är 268 kontorsplatser.

Ny gruppbostad
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS i Sanatorieskogen som ersätter den befintliga
inhyrda gruppbostaden vid Tåmarksgatan. Tåmarksgatan uppfyller inte dagens krav enligt
LSS.

Avveckling Dalums gamlal förskola
Försäljning av fastigheten när ny förskola är färdigställd.
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Nya lokaler byggprogram
Lokalerna på Maskinvägen 6 C har tidsbegränsat bygglov, fastighetsägaren ansöker om
permanent bygglov.

Förskola Trädet
Ny detaljplan behöver upprättas.

Ny gruppbostad
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS i Bronäs.

Avveckling Nämndhuset
Biblioteket kommer att flytta till nya lokaler och avvecklingsbeslut finns.

Servicebostäder kopplat till ny bas
Finns flera liknande lösningar hos Stubo idag. Behöver startas upp en ny.

Ny förskola i Ulricehamn
Ny förskola med preliminär placering på Bronäs.

Ny gruppbostad
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS. Lokaliseringen utreds.
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Projekt
Utökade lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården
Om- och tillbyggnad Hössna skola
Ersätta arbetsmarknadscenter
Ny lokal museisamling
Stadsbibliotek
Ombyggnation gruppbostad Karlslätt
Ersätta daglig verksamhet
Om- och tillbyggnad Vegby skola
Samverkanshus i Gällstad
Nybyggnad boendedelar Ryttershov
Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg
Ny skola F-6 i Ulricehamn
Skola 7-9 i Timmele (projektering)
Ny Skola 7-9 i Ulricehamn
Skola 7-9
Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn
Boende socialpsykiatri
Sim- och sporthall
Ny gruppbostad
Nytt samverkanshus i Ulricehamn
Avveckling Ekero
Ny förskola i Dalum
Förvaltningslokaler
Ny gruppbostad
Avveckling Dalums g:a förskola
Nya lokaler byggprogram
Förskola Trädet
Ny gruppbostad
Avveckling Nämndhuset
Servicebostäder kopplat till ny bas
Ny förskola i Ulricehamn
Ny gruppbostad
Summa planerade projekt

Sektor/verksamhet
Välfärd
Lärande
Välfärd
Service
Service
Välfärd
Välfärd
Lärande
Välfärd/Lärande
Välfärd
Välfärd
Lärande
Lärande
Lärande
Lärande
Service
Välfärd
Service
Välfärd
Välfärd/Lärande
Service
Lärande
Samtliga
Välfärd
Lärande
Lärande
Lärande
Välfärd
Service
Välfärd
Lärande
Välfärd
X
X
X

X
Hyra
Hyra
X
_X
Hyra
X
X
X
X
X
X
X

2022
Hyra

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

2023
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Försäljn.
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

2024

X
X
Försäljn.
Hyra

X

X
X
X
X

X

X

2026

X

X
X
X

X

2025

Ny DP
X

X

X

X

2027

X
Markan
Hyra
X
X

Bronäs

Fastighetsägaren söker permanent bygglov
Detaljplan behöver upprättas
Bronäs

Sanatorisekogen. En gruppb ska ers Tåmarksg, prel denna.

Grundhyra 400 tkr/år till Stubo

Bergsäter
Bergsäter

12 lgh, lokalisering Sanatorieskogen

2 537 700

Nya lokaler för fritidsgård och särskola i en av skolorna i Uhamn.

Ny skola 555 elever

Ersätta Villagatan 39
Behov av förbättrad lär- och arbetsmiljö
VO-boende 60 lgh/Förskola 120 barn
Ersätter gamla boendedelarna, G-H bibehålls

2028 2029 2030 2031 Kommentar
Alternativt att bygga till 2025
Behov av förbättrad lär- och arbetsmiljö
Byggnaden på Dalgatan 4 skall rivas
Söker lämplig lokal
Exkl. köp av fastighet

Lokalförsörjningsplan 2022–2031
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§

Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS
Dnr 2021/484

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2021 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-03 från socialchef
Rapport Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS

Förvaltningens förslag till beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2021 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-03

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021
SoL och LSS
Diarienummer 2021/484, löpnummer 3008/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2021 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.

Ärendet
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.
För det andra kvartalet 2021, det vill säga beslut som fattades under perioden 2021-01-01 –
2021-03-31 har 11 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. 1 av dessa
avser hemtjänst enligt SoL, personen har tackat nej till insatsen och har sedan befunnit sig på
en annan instans. 2 beslut avser särskilt boende äldre enligt SoL. Båda personerna har fått
erbjudande men har tackat nej, vill avvakta. 1 beslut avser korttidsboende/växelvård,
personen är inte intresserad av insatsen och vill avvakta. 3 beslut avser kontaktperson LSS.
Det finns just nu inga lämpliga kontaktpersoner för två av personerna, rekrytering pågår.
Den tredje personen ska bli introducerad för en kontaktperson inom snar framtid. 2 beslut
avser kontaktperson SoL, den ena personen är beviljad en annan insats och kontaktperson
ligger vilande. För den andra personen pågår det att hitta en lämplig kontaktperson. 1 beslut
avser korttidsvistelse LSS, arbete pågår att hitta en lämplig stödfamilj. 1 beslut avser boende
för vuxna LSS, personen har blivit erbjuden och har tackat ja, väntar på att flytta in.
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12 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 1 av dessa beslutet avser avlösning
i hemmet SoL. Personen har fått erbjudande men har tackat nej på grund av covid-19, fått
beviljad växelvård istället som är en form av avlösning. 3 beslut avser särskilt boende för
äldre SoL, samtliga har fått erbjudande vid flera tillfällen. Två personer har tackat nej och vill
avvakta. En person har fått erbjudanden men personen bor på ett boende i en annan
kommun och anhöriga vill inte förflytta personen. 2 beslut avser boende med särskild service
LSS, en person har blivit erbjuden boende men har tackat nej, i väntat på annat erbjudande
har personen fått beviljat särskilt boende SoL. Den andra personen har fått erbjudande och
har tackat ja, väntar på att flytta in. 3 beslut avser kontaktperson LSS. 1 person har fått
erbjudande men familjen har till en början velat avvakta, nu vill familjen ha kontaktperson,
rekrytering är påbörjan. En person finns det ingen lämplig kontaktperson till. En person
önskar inte någon kontaktperson i nuläget. 1 beslut avser avlösning i hemmet SoL, personen
har tackat nej och har blivit erbjuden en annan form av avlösning. 1 beslut avser växelvård
SoL, personen är inte intresserad av insatsen. 2 beslut avser kontaktperson SoL. Den ena
personen har det inte funnit något lämplig kontaktperson till. Den andra personen avslutade
kontaktpersonen uppdraget, rekrytering pågår.
10 beslut har verkställt efter tre månader. 4 beslut avser särskilt boende för äldre SoL.
Samtliga personer har fått erbjudande vid tidigare tillfälle men har tackat nej, blev erbjudna
igen och tackade då ja. 4 beslut avser boende med särskild service LSS. En av personerna har
enhetschefen tagit beslut om att verkställigheten ska ske på tidigare placering. En person
som blev erbjuden i december fick extra betänketid, tackade ja. För den tredje personen har
det saknats lediga bostäder. Den fjärde personen har befunnit sig på en annan instans. 1
beslut avser kontaktperson SoL, orsaken är att personen har tidigare haft kontaktperson men
själv valt att avvakta. 1 beslut korttidsvistelse LSS, fanns tidigare inget beslut att verkställa.
6 beslut har blivit avslutade av annan anledning än verkställande. 1 beslut avser hemtjänst
SoL, personen har tagit tillbaka sin ansökan. 3 beslut avser särskilt boende för äldre SoL,
samtliga har återtagit sin ansökan. 1 beslut avser korttidsvistelse LSS personen återtog sin
ansökan. 1 beslut avser kontaktperson LSS, personen har varit på ett boende.
Totalt under kvartalet, perioden 2021-01-01 – 2021-03-31 har 1 640 beslut fattats:
Verksamhet
Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning
Individ och familjeomsorg
Äldreomsorg

Lag
LSS
SoL
SoL
SoL

Antal beslut
46
62
1 035
497

Beslutsunderlag
1

Rapport Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021 SoL och LSS

Beslut lämnas till
Socialchef
Kommunens revisorer

Magnus Andersson Neumann
Socialchef
Sektor välfärd

Nathalie Johansson
Utredare
Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Kvartal: 2, 2021
Nya ärenden
Typ av
insats

Verksamhet/
lagrum
ÄO/SoL

Beslutsdatum

Skäl för
dröjsmål

Kön

Födelseår

Erbjuden 9
mars 2021,
tackade nej.
Vill inte flytta i
nuläget.

K

1926

Kontaktper
son

IFO/SOL

210204

Personen är
beviljad en
annan insats så
därför är denna
insatsen vilande

M

2005

Korttidsvi
stelse

FN/LSS

210208

Arbete pågår
att hitta
lämplig
stödfamilj.

K

2005

Särskilt
boende
för äldre

ÄO/SoL

210331

Fick
erbjudande 30
juni 2021,
tackade nej.
Vill avvakta.

K

1933

Korttidsb
oende/väx
elvård

ÄO/SoL

210324

Insatsen är
växelvård,
personen vill
avvakta.

K

1939

Hemtjänst

ÄO/SoL

210318

K

1955

Kontaktper
son

FN/LSS

210309

Först tackat nej
till insatsen har
sedan befunnits
dig på en annan
instans.
Har inte funnits
en lämplig
kontaktperson
tidigare. Men nu
ska en
kontaktperson
introduktseras

M

2000

Särskilt
boende
för äldre

Datum
för
avbrott

210308

210216

Sektor välfärd
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

Kontaktper
son

FN/LSS

210211

Rekrytering
pågår för att
hitta en
kontaktperson
Rekrytering
pågår för att
hitta en
kontaktperson

K

2007

Kontaktper
son

FN/LSS

210125

K

2008

Kontaktpe
rson

FN/SoL

210323

Arbete pågår
att hitta en
lämplig
kontaktperson.

M

1960

Boende
vuxna

FN/LSS

210222

Blivit erbjuden
boende 18 maj
2021 och tackade
ja. Flyttar in 1
september.

M

1971

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts
Typ av
insats
Särskilt
boende
för äldre

Särskilt
boende
för äldre

Verksamhet/
lagrum
ÄO/SoL

Beslutsdatum

ÄO/SoL

Datum
för
avbrott

Skäl för
dröjsmål

Kön

Födelseår

2019

Fått
erbjudande
191118, 200428
och 200928.
Har tackat nej.
Handläggare
har försökt att
komma i
kontakt för att
ge nytt
erbjudande
men inte
lyckats.

M

1941

190312

Erbjuden
200106,
200428 och
200723.
Tackade nej.
Fungerar bra
hemma

K

1936

Sektor välfärd
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Typ av
insats

Verksamhet/
lagrum
FN/LSS

Beslutsdatum

Skäl för
dröjsmål

Kön

Födelseår

200910

Personen fick
erbjudande 14
juni 2021 och
tackade nej.
Inflytt 1
september.

M

2002

Avlösning
i hemmet

ÄO/SOL

200121

Tackat nej till
erbjudande.
Får avlösning i
form av
korttidsvistels.

M

1967

Kontaktpe
rson

FN/LSS

120615

Finns ingen
lämplig person
för uppdraget.

K

1968

Kontaktpe
rson

FN/LSS

200608

K

2002

Kontaktpe
rson

FN/LSS

200618

M

2009

Korttidsb
oende/väx
elvård
Särskilt
boende
för äldre

ÄO/SoL

201210

K

1940

ÄO/SoL

201126

Familjen har
velat avvakta
med insatsen.
Nu önskar de
att få
kontaktperson.
En rekrytering
har påbörjats.
Det
presenterades
ett förslag med
föräldrarna till
fortfarande
avvakta.
Inte
intresserad av
växelvård.
Bor på ett
boende i en
annan
kommun.
Anhöriga vill
inte flytta
personen. De
vill avvakta.

K

1930

Boende
med
särskild
service

Datum
för
avbrott

200630

Sektor välfärd
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BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

Typ av
insats

Verksamhet/
lagrum
FN/SoL

Beslutsdatum

Boende
Vuxna!

FN/LSS

171019

Kontaktper
son

FN/LSS

120616

Kontaktpe
rson

201231

Datum
för
avbrott
200901

190801

Sektor välfärd
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

Skäl för
dröjsmål

Kön

Födelseår

Kontaktperson
avslutade
uppdraget.
Arbetar med
finna en ny
kontaktperson.

K

2000

Tackade nej till
erbjudande om
boende 201805-21. I väntan
på annat
erbjudande har
personen blivit
beviljad
särskilt
boende.

K

1961

Personen önskar
ingen
kontaktperson i
nuläget.

K

1963

Verkställda först efter tre månader
Typ av
insats

Verksamhet/
lagrum
FN/LSS

Beslutsdatum

Boende
med
särskild
service

FN/LSS

200924

210501

Särskilt
boende för
äldre

ÄO/SoL

210317

210805

Korttidsvis
telse

FN/LSS

200501

210303

Särskilt
boende för
äldre

ÄO/SoL

200625

210501

Särskilt
boende för
äldre

ÄO/SoL

201015

210702

Boende
med
särskild
service

181105

Datum Datum
för av- för verkbrott
ställande
190822

Sektor välfärd
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
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Skäl för
dröjsmål
EC har
beslutat
att
verkställ
ighet ska
ske på
tidigare
placerin
g

Kön

Födelseår

K

1995

Personen
blev
erbjuden
201222.
Tackade
ja
Fått
erbjudan
de 202106-21 och
2021-0728.
Har
tidigare
inte
funnits
något
beslut att
verkställd
a.
Blivit
erbjuden
200722
och
210407.
Personen
har då
tackat
nej.
Fick
erbjudan
de 201218
tackade
nej. Fick
sedan ett
till

M

2002

K

1931

M

2008

K

1935

K

1945

Särskilt
boende för
äldre

ÄO/SoL

201120

210424

Boende
vuxna

FN/LSS

201013

210524

Bostad
med
särskild
service
Kontaktper
son

FN/SoL

201103

210505

FN/SoL

201203

210415

erbjudan
de
tackade
ja.
Fått
erbjudan
de 8
februari
2021,
tackade
nej.
Erbjudan
de 18
mars
2021
tackade
ja.
Har
befunnit
sig på en
annan
instans.
Lediga
bostäder
har
saknats.
Personen
har
tidigare
haft
kontaktpe
rson men
valde
själv att
avvakta
med
insatsen.

K

1930

M

1979

K

1995

K

1953

Skäl för
avslut

Kön

Födelseår

Persone
n var på
studiebe
sök men
tackade
nej.
Återtog

M

2007

Avslutade av annan anledning än verkställighet
Typ av
insats
Korttidsvi
stelse

Verksamhet/
lagrum
FN/LSS

Beslutsdatum
210216

Datum Datum
för av- för
brott
avslut
210702

Sektor välfärd
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kommun@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

sedan
ansökan
Särskilt
Boende
för äldre

ÄO/SoL

200925

210420

Den
enskilde
har
tidigare
tackat
nej till
erbjudan
de.
Återtog
sedan
sin
ansökan.

K

1930

Särskilt
boende
för äldre

ÄO/SoL

200217

210801

1940

Särskilt
boende
för äldre

ÄO/SoL

200604

210604

Anhöriga M
vill inte
att
persone
n ska
flytta.
Återtog
sin
ansökan
1 augusti
2021.
Erbjude
K
n
200804
tackade
nej, ville
avvakta.
Återtog
sedan
sin
ansökan.

Hemtjäns
t

ÄO/SoL

201228

210422

Persone
n valt att
tacka nej
till
insatsen
pga
covid-19.
Blivit
erbjuden

1929

Sektor välfärd
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M

1928

annan
hjälp
som
fungerad
e bra,
återtog
ansökan.
Kontaktper
son

FN/LSS

210216

210706

Sektor välfärd
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Personen
har varit
placerad i
boende
och
uppdrage
t har inte
varit
aktuellt
eller
möjligt
att
verkställa
.

M

2007
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§

Svar på motion om näringslivsutveckling
Dnr 2019/400

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom kommunfullmäktiges beslut om budget
2020 och 2021 där mål för hållbar tillväxt ställts upp samt att en arbetsgrupp med olika
kompetenser bildats med syfte att skapa ett bättre näringslivsklimat.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i
uppdrag att fram tydliga och relevanta mål för kommunen i näringslivsrankingar samt att
kommunstyrelsen även får i uppdrag att årligen följa upp målen och redovisa dem för
kommunala medarbetare, näringslivet och våra invånare.
I budget 2020 har mål för hållbar tillväxt ställts upp och utifrån det pågår ett kontinuerligt
arbete både i förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn AB för att nå detta mål. Detta arbete
fortgår och i budget för år 2021 togs beslut att en arbetsgrupp behöver bildas med olika
kompetenser för att fortsätta och ta steg framåt för ett bättre näringslivsklimat.
Genom dessa beslut görs bedömningen att förslaget i motionen får anses vara tillgodosett.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB
Motion om Näringslivsutveckling

Förvaltningens förslag till beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom kommunfullmäktiges beslut om budget
2020 och 2021 där mål för hållbar tillväxt ställts upp samt att en arbetsgrupp med olika
kompetenser bildats med syfte att skapa ett bättre näringslivsklimat.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-08-12

Tjänsteskrivelse Svar på motion om
näringslivsutveckling
Diarienummer 2019/400, löpnummer 2903/2019

Förvaltningens förslag till beslut
Motionens förslag anses vara tillgodosett genom kommunfullmäktiges beslut om budget
2020 och 2021 där mål för hållbar tillväxt ställts upp samt att en arbetsgrupp med olika
kompetenser bildats med syfte att skapa ett bättre näringslivsklimat.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i
uppdrag att fram tydliga och relevanta mål för kommunen i näringslivsrankingar samt att
kommunstyrelsen även får i uppdrag att årligen följa upp målen och redovisa dem för
kommunala medarbetare, näringslivet och våra invånare.
I budget 2020 har mål för hållbar tillväxt ställts upp och utifrån det pågår ett kontinuerligt
arbete både i förvaltningen och Näringsliv Ulricehamn AB för att nå detta mål. Detta arbete
fortgår och i budget för år 2021 togs beslut att en arbetsgrupp behöver bildas med olika
kompetenser för att fortsätta och ta steg framåt för ett bättre näringslivsklimat.
Genom dessa beslut görs bedömningen att förslaget i motionen får anses vara tillgodosett.

Ärendet
När motionen lämnades in, 2019, hade Ulricehamn backat i Svenskt Näringslivs ranking fyra
år i rad. År 2020 steg kommunen 10 placeringar i rankningen, för att sedan backa 78
placeringar 2021. Ulricehamns kommun är nu på plats 188 av 290 kommuner. Går man
tillbaka och tittar i statistiken som sträcker sig till 2008 så är det dessutom det lägsta
resultatet vi har haft, men med ett toppresultat på plats 68 år 2015.
Wiktor Öberg (M) föreslår i en motion att kommunstyrelsen får i uppdrag att fram tydliga
och relevanta mål för att stärka kommunen i näringslivsrankingar samt att årligen följa upp
målen och redovisa dem för kommunala medarbetare, näringslivet och våra invånare.
Motionen har remitterats till Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) för besvarande. För
Ulricehamns kommun och NUAB är ett gott företagsklimat viktigt. Svenskt Näringsliv gör
årligen en undersökning i hela Sverige angående upplevt företagsklimat. Företagare och
politiker får då svara på en enkät med frågor. Dessa rör allt ifrån hur man upplever
företagsklimatet i kommunen till frågor kring hur man upplever kommunpolitikers attityder
till företagande och skolan/medias attityder till företagande. Enkäten berör även frågor som
vad företagarna upplever att kommunen borde fokusera på och hur konkurrensen från
kommunen ser ut vid offentlig upphandling etc.
Förvaltningen och NUAB analyserar årligen resultatet och försöker hitta delar i
undersökningen som pekar i någon viss riktning.
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Arbetet med företagsklimatet är något som berör många verksamheter i kommunen och det
behöver finnas samförstånd och en gemensam målbild som genomsyrar detta. Förvaltningen
har i sin verksamhetsplan, och NUAB har i sin handlingsplan, ställt upp mål för hur man vill
arbeta med att stärka företagsklimatet. Vidare engagerar NUAB politiker i företagsbesök,
frukostar m.m. för att på så sätt nå ut till företagen. Det räcker dock inte att arbeta med
frågan från enskilda enheter eller bolag utan det behövs ett samlat grepp. I budget 2020 där
mål för hållbar tillväxt ställdes upp antogs därför följande mål, ”det sammanfattade
omdömet för Ulricehamns kommun i Svenskt Näringslivs enkätundersökning av
företagsklimatet, ska förbättras i förhållande till föregående år.” Detta arbete fortgår och i
budget för år 2021 togs beslut att en arbetsgrupp behöver bildas med olika kompetenser för
att fortsätta och ta steg framåt för ett bättre näringslivsklimat.
Genom dessa beslut görs bedömningen att förslaget i motionen får anses vara tillgodosett

Beslutsunderlag
1

Motion om Näringslivsutveckling

Beslutet lämnas till
Näringsliv Ulricehamn AB
Kommunchef

Gustaf Olsson
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB

Agneta Isacsson
Kommunjurist
Kommunstyrelsens förvaltning

Motion om Näringslivsutveckling
Ulricehamn har nu backat i Svenskt näringslivs ranking för fjärde året i rad, och är nu på
plats 115 av 290 kommuner. Går man tillbaka och tittar i statistiken som sträcker sig till
2008 så är det dessutom det lägsta resultatet vi har haft, men med ett toppresultat på plats
68 år 2015.
Trotts att det har varit högkonjuktur och kommunen har visat goda ekonomiska resultat
så har det inte tagits tydliga initiativ för att vända den nedåtgående trenden.
Det måste till ett näringslivsklimat där bolag i alla dess storlekar och former trivs och får
den hjälp och stöd som krävs av kommunen för att växa. Och på så sett även attrahera nya
företag som vill etablera sig i kommunen.
Det är dags att de sätts upp tydliga mål för att vända de nedåtgående trenderna i så väl
kommunens service till företagen som skolans och allmänhetens attityder mot
kommunen. Något som måste kommuniceras och genomsyra hela den kommunala
verksamheten, så att samtliga medarbetare är väl informerade och förstår vikten av att ha
ett starkt näringsliv i kommunen.
Jag yrkar därför att:
-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram tydliga och relevanta mål för att stärka
kommunen i näringslivs rankingar.

-

Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen följa upp målen och redovisa dem för
kommunala medarbetare, näringslivet och våra invånare.

Ulricehamn 19/06-19
Wiktor Öberg (M)

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2021-10-19
Sida 1 av 1

§

Svar på motion om att placera insektshotell i
kommunen
Dnr 2021/81

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen antas genom att förvaltningen kravlöst ska bygga och placera ut insektshotell.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen placerar ut
insektshotell av större modell i kommunen. Förvaltningen ser positivt på att bygga och
placera ut insektshotell. Däremot kan inte daglig verksamhet arbeta utifrån några krav
gällande tidspress eller utseende av insektshotellen. Förvaltningens förslag är att daglig
verksamhet gemensamt med park och skog ska anta motionen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-16 från socialchef
Motion om att placera insektshotell i kommunen

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen antas genom att förvaltningen kravlöst ska bygga och placera ut insektshotell.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-16

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att placera
insektshotell i kommunen
Diarienummer 2021/81, löpnummer 3023/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen antas genom att förvaltningen kravlöst ska bygga och placera ut insektshotell.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen placerar ut
insektshotell av större modell i kommunen. Förvaltningen ser positivt på att bygga och
placera ut insektshotell. Däremot kan inte daglig verksamhet arbeta utifrån några krav
gällande tidspress eller utseende av insektshotellen. Förvaltningens förslag är att daglig
verksamhet gemensamt med park och skog ska anta motionen.

Ärendet
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen placerar ut
insektshotell av större modell i kommunen. I motionen beskriver han att det förekommer
bostadsbrist för insekterna och för att minska detta och öka på den biologiska mångfalden, så
är det dags att kommunen börjar bygga och placera ut, så kallade insektshotell i kommunens
tätorter. Motionären ger förslag om att överskottslagret på Villagatan och som är en
företagsgrupp inom dagligverksamhet ska bygga och placera ut insektshotellen.
Förvaltningen ser positivt på att bygga och placera ut insektshotell. Däremot kan inte daglig
verksamhet arbeta utifrån några krav gällande tidspress eller utseende av insektshotellen.
Förvaltningens förslag är att daglig verksamhet gemensamt med park och skog ska anta
motionen. Daglig verksamhet kan utforma hotellen på vintertid utan krav, där personerna
från daglig verksamhet får sköta det i deras egna takt samt att det inte kommer att
produceras i stora mängder. Park och skogs feriearbetare byggde insektshotell under
sommaren och de ska se över ifall det är något som de kan fortsätta med nästa år också.

Beslutsunderlag
1

Motion om att placera insektshotell i kommunen

Beslutet lämnas till
Socialchef
Magnus Andersson Neumann
Socialchef
Sektorvälfärd
Nathalie Johansson
Utredare
Sektor välfärd

Ann-Christin Efraimsson
Verksamhetschef funktionsnedsättning
Sektor välfärd
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Motion om att placera insektshotell i kommunen

Det är inte bara människor som har svårt att hitta bostad i dessa tider. Hos
insekter är det också brist på bostäder.
För att minska insekternas bostadsbrist och därmed öka på den biologiska
mångfalden så är det dags att kommunen börjar bygga och placera ut så
kallade insektshotell i kommunens tätorter.
Dessa bör vara av den större modellen. Ett foto som finns med i motionen
visar hur fint och elegant detta kan se ut.Där det finns mycket blommor och
fruktträd i våra tätorter gynnas pollineringen av dessa insektshotell. När också
nya bostadsområden byggs ut så trängs insekterna undan och deras naturliga
boplatser försvinner.Där behövs också insektshotell.
Varför skulle inte dessa hotell kunna byggas i kommunen med hjälp av
Överskottslagret på Villagatan och som är en företagsgrupp inom daglig
verksamhet där man arbetar med återvinning och second-handbutik.

Med anledning av ovanstående yrkas
-att kommunen placerar ut insektshotell av större modell i kommunen

Ulricehamn 2021-02-05
Arne Fransson .MP
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§

Svar på motion om redovisningsskyldighet till
kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)
Dnr 2016/280

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till förändrad aktualitet i frågan. Motionen inkom 2016 och
därefter har rutiner för inställda lektioner tagits fram på grundskolorna.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige 2016-04-28 föreslår Mikael Levander (NU), Roland
Karlsson (C) och Arne Fransson (MP) att det två gånger per år ska redovisas för
kommunstyrelsen hur många lektioner som ställts in på grundskolan. Vidare beskriver de att
de som förtroendevalda får ta del av en mängd information. De får bland annat ta del av
resultat från lärande, får kännedom om småhustomter till salu, rapporter om antalet
kränkande behandlingar som skett på skolor, antal lån som görs på biblioteket men de får
ingen information om hur många inställda lektioner som skett på grundskolorna.
Under åren 2016 och 2017 skapades rutiner vid personalfrånvaro. Dokumentation av
frånvaro och inställda lektioner förs kontinuerligt under läsåret. Förvaltningen konstaterar
att 2021 har grundskolan generellt få inställda lektioner.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från barn- och utbildningschef
Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till förändrad aktualitet i frågan. Motionen inkom 2016 och
därefter har rutiner för inställda lektioner tagits fram på grundskolorna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-07

Tjänsteskrivelse Svar på motion om
redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen
(lektioner som ställs in)
Diarienummer 2016/280, löpnummer 3016/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till förändrad aktualitet i frågan. Motionen inkom 2016 och
därefter har rutiner för inställda lektioner tagits fram på grundskolorna.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige 2016-04-28 föreslår Mikael Levander (NU), Roland
Karlsson (C) och Arne Fransson (MP) att det två gånger per år ska redovisas för
kommunstyrelsen hur många lektioner som ställts in på grundskolan. Vidare beskriver de att
de som förtroendevalda får ta del av en mängd information. De får bland annat ta del av
resultat från lärande, får kännedom om småhustomter till salu, rapporter om antalet
kränkande behandlingar som skett på skolor, antal lån som görs på biblioteket men de får
ingen information om hur många inställda lektioner som skett på grundskolorna.
Under åren 2016 och 2017 skapades rutiner vid personalfrånvaro. Dokumentation av
frånvaro och inställda lektioner förs kontinuerligt under läsåret. Förvaltningen konstaterar
att 2021 har grundskolan generellt få inställda lektioner.

Ärendet
Sektor lärande gör en tillbakablick till 2016 och aktuellt läge med inställda lektioner på
grundskolorna. Av de chefer som finns kvar i organisationen idag berättas det att 2016
befann sig en av högstadieskolorna i kommunen i ett läge med hög personalfrånvaro av lärare
och problematik med inställda lektioner uppstod som konsekvens av detta. Detta
uppmärksammades av såväl förtroendevalda som av skolledning. Därefter har rutiner vid
personalfrånvaro skapats och skriftlig dokumentation förs kring frånvaro och inställda
lektioner.
Förvaltningen konstaterar att 2021 har grundskolan generellt få inställda lektioner.
Grundskolan F-6 har inga inställda lektioner och högstadieskolorna har skapat rutiner för att
tillse att eleverna får den undervisningstid de har rätt till. Som utgångspunkt är att inga
lektioner ska ställas in utan andra åtgärder vidtas. Det kan fortfarande hända att lektioner
ställs in om personalfrånvaron är extrem hög och ingen annan åtgärd till lösning finns.
Statistik för innevarande läsår kring frånvaro och inställda lektioner finns att ta del av genom
förfrågan till ansvariga rektorer vid behov men förvaltningen anser att frågan om att
rapportera antalet inställda lektioner två gånger per år till kommunstyrelsen är inaktuell då
grundskolan generellt har få inställda lektioner.

Beslutsunderlag
1

Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen (lektioner som ställs in)
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Beslutet lämnas till
Barn och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola

Gülsen Özdenkos
Barn och utbildningschef
Sektor lärande

Malin Molid Svenningsson
Utvecklingsledare
Sektor lärande

Kommunfullmäktige i Ulricehamn

Motion om redovisningsskyldighet till kommunstyrelsen
I rollen som förtroendevalda får vi under året ta del av en mängd information. Det kan
handla om allt från mål för god ekonomisk hushållning till Kommunens Kvalitet i Korthet
(KKiK). Vi får resultateten inom lärandet presenterade för oss, vi får kännedom om hur
många lediga småhustomter som finns till försäljning i centralorten, vi får rapporter om
antalet kränkande behandlingar som skett på skolorna och vi får ta del av hur många lån som
görs på biblioteket. Listan skulle kunna göras enormt lång. Däremot får vi ingen information
om hur många inställda lektioner som skett på grundskolorna.
Därför föreslår vi:
Att det två gånger per år redovisas för kommunstyrelsen hur många lektioner som ställts in
på grundskolan.
Ulricehamn 2016-04-21
Mikael Levander
Nya Ulricehamn
Roland Karlsson
Centerpartiet
Arne Fransson
Miljöpartiet
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§

Svar på motion om policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Dnr 2021/321

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun
följer skollag och förordningar som reglerar modersmålsundervisning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sundling (SD) och Bengt Bogren (SD) att
Ulricehamns kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. Motionärerna
menar att modersmålsundervisningen idag erbjuds på mycket osäkra grunder och behöver
stramas upp genom en policy för modersmålsundervisning. Med tio punkter som av
motionärerna är tagna eller tolkade från Skollag eller Skolverkets föreskrifter ber de
förvaltningen att se över och skapa ett författningsdokument där dessa tio punkter ska
beaktas med särskild vikt och implementeras i modersmålsundervisningen. Motionärerna vill
dock av kostnadsskäl nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom
vad lagen säger, dock ska undervisning i minoritetsspråk inte vara föremål för några
inskränkningar. De yrkar på att modersmålsundervisningen inte skall erbjudas i Ulricehamns
Kommun i större utsträckning än vad lagen kräver.
De tio punkter som motionärerna yrkar på ska finnas i policyn för
modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun är;
Att ett språkkravstest införs i Ulricehamns kommun innan modersmål erbjuds i det aktuella
språket,
Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av
Ulricehamns kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet
samt att språket talas i hemmet uppfylls,
Att modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun inte ska erbjudas i förskola,
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det,
Att Ulricehamns kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum,
Att i Ulricehamns kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en
”lämplig lärare”,
Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmål senast ska ha inkommit till
Ulricehamns kommun,
Att modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun skall bedrivas efter skoltid,
Att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via
fjärrundervisning,
Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner,
Att kravet på fem sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas.
Modersmålsundervisning regleras i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen
och dessa stadgar att kommunen är skyldig att erbjuda elever modersmålsundervisning.
Förvaltningen bedömer att Ulricehamns kommun erbjuder modersmålsundervisning utifrån
det nationella regelverket och kan konstatera att modersmålsundervisningen, i några
punkter, redan idag fungerar på det sätt som det yrkas på. Den samlade bedömningen är att
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flera av motionärernas yrkanden kommer att begränsa möjligheterna för eleverna att delta i
modersmålsundervisningen och därmed riskerar att det får negativa konsekvenser för
elevens lärande, flerspråkighet och studieresultat.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från barn- och utbildningschef
Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun
följer skollag och förordningar som reglerar modersmålsundervisning.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-07

Tjänsteskrivelse Svar på motion om policy för
erbjudande av modersmålsundervisning
Diarienummer 2021/321, löpnummer 3014/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun
följer skollag och förordningar som reglerar modersmålsundervisning.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sundling (SD) och Bengt Bogren (SD) att
Ulricehamns kommun upprättar en policy för modersmålsundervisning. Motionärerna
menar att modersmålsundervisningen idag erbjuds på mycket osäkra grunder och behöver
stramas upp genom en policy för modersmålsundervisning. Med tio punkter som av
motionärerna är tagna eller tolkade från Skollag eller Skolverkets föreskrifter ber de
förvaltningen att se över och skapa ett författningsdokument där dessa tio punkter ska
beaktas med särskild vikt och implementeras i modersmålsundervisningen. Motionärerna vill
dock av kostnadsskäl nedprioritera kommunalt finansierad modersmålsundervisning inom
vad lagen säger, dock ska undervisning i minoritetsspråk inte vara föremål för några
inskränkningar. De yrkar på att modersmålsundervisningen inte skall erbjudas i Ulricehamns
Kommun i större utsträckning än vad lagen kräver.
De tio punkter som motionärerna yrkar på ska finnas i policyn för
modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun är;
Att ett språkkravstest införs i Ulricehamns kommun innan modersmål erbjuds i det aktuella
språket,
Att ensamkommande som bor i familjehem ska inte erbjudas modersmålsundervisning av
Ulricehamns kommun om inte kraven på att en vårdnadshavare skall prata modersmålet
samt att språket talas i hemmet uppfylls,
Att modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun inte ska erbjudas i förskola,
förskoleklass, fritids eller vuxenutbildningar så länge lagen inte kräver det,
Att Ulricehamns kommun erbjuder max sju års modersmålsundervisning från startdatum,
Att i Ulricehamns kommuns policy för modersmålsundervisning förtydliga definitionen av en
”lämplig lärare”,
Att en tidsgräns fastställs för när ansökan om modersmål senast ska ha inkommit till
Ulricehamns kommun,
Att modersmålsundervisning i Ulricehamns kommun skall bedrivas efter skoltid,
Att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till modersmålsundervisning via
fjärrundervisning,
Att modersmålsundervisning i olika språk inte slås samman till gemensamma lektioner,
Att kravet på fem sökande måste uppfyllas för att modersmålsundervisning skall erbjudas.
Modersmålsundervisning regleras i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen
och dessa stadgar att kommunen är skyldig att erbjuda elever modersmålsundervisning.
Förvaltningen bedömer att Ulricehamns kommun erbjuder modersmålsundervisning utifrån
det nationella regelverket och kan konstatera att modersmålsundervisningen, i några
punkter, redan idag fungerar på det sätt som det yrkas på. Den samlade bedömningen är att
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flera av motionärernas yrkanden kommer att begränsa möjligheterna för eleverna att delta i
modersmålsundervisningen och därmed riskerar att det får negativa konsekvenser för
elevens lärande, flerspråkighet och studieresultat.

Ärendet
Modersmålsundervisning regleras i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen
och dessa stadgar att kommunen är skyldig att erbjuda elever modersmålsundervisning.
Undervisningen är frivillig och vårdnadshavare eller elev, beroende på skolform anmäler sitt
intresse att delta i undervisningen på framtaget dokument av Sektor lärande och lämnas till
rektor på aktuell skola. Förvaltningen bedömer att Ulricehamns kommun erbjuder
modersmålsundervisning utifrån det nationella regelverket och kan konstatera att
modersmålsundervisningen, i några punkter, redan idag fungerar på det sätt som det yrkas
på. Alla elever som efterfrågar modersmålsundervisning och som har grundläggande
kunskaper i språket erbjuds sådan om lämplig lärare finns och om minst fem elever önskar
delta inom ett språk. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet samt vara
elevens umgängesspråk i hemmet och detta kontrolleras och bedöms i samverkan med
modersmålslärare innan beviljande och beslut av rektor skickas till modersmålsenheten för
godkännande eller avslag. Avslag ges om lämplig lärare saknas eller om det inte finns
tillräckligt många elever i språket. Modersmålsundervisning i olika språk slås inte samman
till gemensamma lektioner. Elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till
modersmålsundervisning oavsett grundläggande kunskaper. På Ulricehamns kommuns
intranät under Sektor lärande beskrivs vad som styr modersmålsundervisning, hur hantering
av ansökan går till och att modersmålsundervisning ges utanför ordinarie undervisningstid.
I den statliga utredningen, SOU 2019:18. för flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering som lämnades till utbildningsdepartementet i maj 2019 finns ett helt kapitel
specifikt om tidigare forskning kring modersmål. I utredningen lämnas flera förslag,
rekommendationer och bedömningar som syftar till att utveckla modersmålsundervisningen
samt att öka deltagandet. Utredningen bedömer att om åtgärder vidtas enligt framlagda
förslag kommer det att leda till förbättrade studieresultat och vidare beskrivs att
modersmålsundervisning påverkar elevernas skolresultat och språkutveckling både i
modersmålet och svenska positivt.
Några av de förslag som lämnas i SOU 2019:18 är bland annat att ge Skolverket i uppdrag att
ta fram ett underlag som kan användas för bedömning av grundläggande kunskaper i
modersmål. Ett annat förslag är att inte begränsa modersmålsundervisning till sju år.
Huvudmannen är skyldig att erbjuda modersmålsundervisning under högst sju år men det
finns inget som säger att huvudmannen inte får erbjuda modersmålsundervisning om eleven
har behov av det en längre tid än sju läsår. I den statliga utredningen beskrivs att det är
påvisat att betygsgenomsnittet för eleven är högre om den fått modersmålsundervisning
genom hela skolgången. Andra förslag som nämns är förslag på att reglera tid i timplanen för
modersmålsundervisning, ej begränsa antalet elever till fem inom ett språk samt att ändra
regleringen så att modersmålsundervisning även i förskoleklass skall gälla då förskoleklass
numer är obligatorisk.
I förskolan i Ulricehamns kommun erbjuds inte modersmålsundervisning utan barnen ska
ges förutsättningar att utveckla såväl det svenska språket och sitt minoritetsspråk eller
modersmål om barnet har ett annat modersmål än svenska i förskolans dagliga undervisning.
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och
kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer.
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Elever ska erbjudas undervisning i modersmål om språket utgör elevens dagliga
umgängesspråk i hemmet. De asylsökande barn och ungdomar som kommer till Sverige utan
vårdnadshavare, de så kallade ensamkommande barn, placeras ofta i familjehem eller vård
och boende där det dagliga umgängesspråket sällan är modersmålet. Det innebär i praktiken
att dessa barn och ungdomar inte uppfyller de formella kraven för att vara berättigade till
modersmålsundervisning. Däremot finns det inget i lagstiftningen som anger att en
huvudman inte får erbjuda modersmålsundervisning till dessa elever. Att kommuner
erbjuder ensamkommande barn och ungdomar modersmålsundervisning i syfte att ge goda
förutsättningar för skolframgång för dessa elever ligger i linje med vad som skrivs i den
statliga utredningen SOU 2019:18.
Det är rektor som avgör om en lärare är lämplig att bedriva modersmålsundervisning då det
idag inte finns reglerade behörighetskrav för modersmålslärare. Att Ulricehamns kommun
skulle ta fram en egen definition eller införa egna regler om vad en lämplig lärare är anser
förvaltningen inte vara i linje med vad nationell lagstiftning anger. SOU 2019:18 beskriver att
forskningen inte behandlar explicit frågan om lämplig lärare men anger att många
modersmålslärare dock har någon form av högre akademisk utbildning. Av Ulricehamns
kommuns i nuläget 24 modersmålslärare har 21 någon form av högre akademisk utbildning.
Fem av dessa har svensk lärarlegitimation och ytterligare fyra läser till lärare på halvfart.
Fjärrundervisning är ett komplement till traditionell undervisning och Sektor lärande ser att
det är en god idé och kommer att se över om det går att utveckla den undervisningsformen i
Ulricehamns kommun. Det finns flera fördelar såsom individualiserad undervisning och
tillgänglighet men också svårigheter som teknisk kompetens både hos lärare och elev, teknisk
tillgång och utrustning samt grad av självständighet och mognad hos elev.
Av ärendebeskrivningen kan förvaltningen konstatera att styrningen och organiseringen av
modersmålsundervisningen i Ulricehamns kommun i flera delar fungerar enligt
motionärernas yrkande. Den samlade bedömningen är att flera av motionärernas yrkanden
kommer att begränsa möjligheterna för eleverna att delta i modersmålsundervisningen och
därmed riskerar att det får negativa konsekvenser för elevens lärande, flerspråkighet och
studieresultat. Mot denna beskrivning och bakgrund föreslår förvaltningen att motionen
avslås.
Käll0r:
SOU 2019:18. För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering.
Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Betänkande av utredning
om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande
skolformer.
Skollag (2010:800)
Skolförordningen (2011:185)
Gymnasieförordningen (2010:2039)

Beslutsunderlag
1

Motion Policy för erbjudande av modersmålsundervisning

Beslutet lämnas till
Barn och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola
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Verksamhetschef Skolområde Tingsholm

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Malin Molid Svenningsson
Utvecklingsledare
Sektor lärande

1

•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

2

3

4

5
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Ordförandeberedningen
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§

Svar på motion om resursskola
Dnr 2020/110

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående
främjande och förebyggande insatser, vilka beskrivs i ärendet, för att få elever att klara av sin
skolgång på ett tillfredsställande sätt, nå kunskapskraven och få godkända betyg.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag, att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att
upprätta en resursskola, att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera en resursskola
och att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever
på en resursskola samt att förvaltningen presenterar utredningarna för kommunstyrelsen.
Förvaltningen anser att det redan idag finns stödinsatser och anpassningar för elever genom
olika förebyggande och främjande insatser på skolorna i kommunen. Skolenheterna arbetar
för att stödja elever och anpassa undervisningen så att de når kunskapskraven och får
godkända betyg. Förvaltningen ser inget behov av att utreda kostnad för, placering av eller att
utreda hur rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever på en så kallad
resursskola utan istället få arbeta vidare och utveckla de förebyggande och främjande
insatser som pågår och där flera av dessa beskrivs i Ulricehamns kommuns Handlingsplan
för ökad måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-24 från barn- och utbildningschef
Motion om resursskola

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående
främjande och förebyggande insatser, vilka beskrivs i ärendet, för att få elever att klara av sin
skolgång på ett tillfredsställande sätt, nå kunskapskraven och få godkända betyg.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-24

Tjänsteskrivelse Svar på motion om resursskola
Diarienummer 2020/110, löpnummer 1469/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Motionen avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående
främjande och förebyggande insatser, vilka beskrivs i ärendet, för att få elever att klara av sin
skolgång på ett tillfredsställande sätt, nå kunskapskraven och få godkända betyg.

Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige
beslutar att ge förvaltningen i uppdrag, att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att
upprätta en resursskola, att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera en resursskola
och att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever
på en resursskola samt att förvaltningen presenterar utredningarna för kommunstyrelsen.
Förvaltningen anser att det redan idag finns stödinsatser och anpassningar för elever genom
olika förebyggande och främjande insatser på skolorna i kommunen. Skolenheterna arbetar
för att stödja elever och anpassa undervisningen så att de når kunskapskraven och får
godkända betyg. Förvaltningen ser inget behov av att utreda kostnad för, placering av eller att
utreda hur rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever på en så kallad
resursskola utan istället få arbeta vidare och utveckla de förebyggande och främjande
insatser som pågår och där flera av dessa beskrivs i Ulricehamns kommuns Handlingsplan
för ökad måluppfyllelse.

Ärendet
Niclas Sunding (SD) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda kostnad för och lämplig placering av en resursskola i
Ulricehamns kommun samt att utredningen presenteras för kommunstyrelsen. Vidare yrkar
motionären att kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur
rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever i en resursskola samt att
presentera detta för kommunstyrelsen. I motionen beskrivs att alla vet om att det finns elever
som inte klarar av ordinarie skolgång på ett tillfredsställande sätt och att det finns elever som
av olika orsaker ligger efter och inte kommer att få godkända betyg.
Förvaltningen anser att det redan idag finns stödinsatser och anpassningar för elever genom
olika förebyggande och främjande insatser på skolorna i kommunen. Skolenheterna arbetar
för att stödja elever och anpassa undervisningen så att de når kunskapskraven och får
godkända betyg. I motionen beskrivs att resursskolan ska skapas för utåtagerande elever
vilket skulle gynna alla samt att vara en kraftfull signal till dem som befinner sig i farozonen.
Vidare beskrivs att de utåtagerande eleverna, ofta killar, är en svår grupp att hantera som
ställer till med bråk, hotar omgivningen och står för en stor del av den otrygghet som upplevs
på våra skolor och att det idag saknas kraftfulla verktyg att hantera denna elevgrupp på ett
effektivt sätt. Resursskolan ska finnas för att ge skolan en möjlighet att lyfta ur dessa
individer under kortare eller längre perioder och vara placerad så att eleverna inte kan ta sig
till sin ordinarie skola på sin rast för att på så sätt inte skapa oro eller otrygghet på sin
ordinarie skola.
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Förvaltningen ser inget behov av att utreda kostnad för, placering av eller att utreda hur
rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever på en så kallad resursskola utan
istället få arbeta vidare och utveckla de förebyggande och främjande insatser som pågår inom
sektor lärande. I Ulricehamns kommuns Handlingsplan för ökad måluppfyllelse beskrivs
flera insatser. Inrättandet av flexgrupper på Stenbocksskolan, Timmele skola och på Gällstad
skola där elever med olika behov och riktade stödinsatser går. Det finns även särskilda
undervisningsgrupper på Ätradalsskolan, Stenbocksskolan och Bogesundsskolan där elever
som behöver ett mindre sammanhang har sin skolgång.
För att lyckas med skolans arbete att ge elever redskap och verktyg för en lyckad skolgång och
att kunna leva och verka i samhället behöver fokus vara förebyggande och hälsofrämjande
arbete som pågår över tid. Förvaltningen har aktivt arbetat med att bygga upp och skapa en
organisation med förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.
En utökning av elevhälsan har genomförts under läsåret 2020/2021 för att bättre möta upp
de behov som finns.
PALS-arbetet pågår inom sektorn där fokus är arbete med relationer, bemötande och
observans av riskbeteenden och på vilka platser dessa sker.
Handlingsplanen Saknad och efterfrågad inklusive stödteamet med dess olika professioner
och samarbetspartners är igångsatt där fokus är en ökad skolnärvaro och därmed förbättrade
studieresultat.
Samverkan Ungas hälsa är ett arbete där samverkan mellan skola, socialtjänst och
primärvård sker. Under det senaste läsåret har gruppen arbetat med att förbättra och
säkerställa strukturer för SIP – möten (Samordnad Individuell Plan) för att få till stånd
verkningsfulla möten och god samverkan med vårdnadshavare, skola, socialtjänst och
primärvård.
Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är ett digitalt kartläggningsverktyg som ska
användas gemensamt i kommunen, bland annat av skolan, för att därefter kunna lägga
resurser på rätt ställe för elever med riskbeteende.
Samtliga elevhälsoteam har snart genomgått utbildning kring Hälsofrämjande och
förebyggande elevhälsoarbete genom utbildning i Specialpedagogiska skolmyndighetens regi.
Repulse genomförs som insats på många skolor för elever som behöver hjälp och stöd att
hantera sina impulser i olika sammanhang.
Insatser behöver ges tidigt och samverkan måste ske med andra aktörer såsom socialtjänst,
ungdomspsykiatrin och polis. I motionen beskrivs en resursskola mer som en åtgärdande
insats som förvaltningen anser ges i ett sent skede. För att lyckas med arbetet i skolan krävs
ett långsiktigt arbete där goda relationer är grunden.
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande från den 28 juni 2017 uttalat att
bestämmelsen om det fria skolvalet inte kan anses utgöra ett förbud mot att inrätta
resursskolor inom grundskolan för elever i behov av särskilt stöd, vid vilka vårdnadshavare
ges möjlighet att ansöka om placering av en elev. Givet detta förhållande måste de elever som
sökt sig till en resursskola anses ha såväl sin ordinarie skolplacering som sin ordinarie
undervisningsgrupp i resursskolan. Det är alltså skillnad mellan att ha specifika resursskolor
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som eleven söker till inom ramen för skolvalet och att på kommunnivå ha samordning av
särskilda undervisningsgrupper till en specifik skola. I det senare fallet behåller eleverna sin
ursprungliga skolplacering. (10 kapitlet 24, 29, 30 och 35 §§ skollagen samt HFD 2017 mål
nr. 3086-16)
En resursskola likt beskriven i motionen kan mer likställas med de särskilda
undervisningsgrupper som redan finns i kommunen. Rektorn får besluta att en elev i
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan tillfälligt ska undervisas i en
annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör om det finns särskilda skäl.
Detta kallas för särskild undervisningsgrupp. Det är rektorn som beslutar om särskild
undervisningsgrupp och beslutet ska fattas inom ramen för ett åtgärdsprogram. Särskild
undervisningsgrupp kan vara att en elev får undervisning i en annan grupp inom skolan.
Skälet till att en elev placeras i en särskild undervisningsgrupp kan förutom
inlärningsproblematik vara social problematik eller olika funktionsnedsättningar. Det är
viktigt att skolan strävar efter att eleven ska återgå till den ordinarie gruppen när det är
möjligt. (3 kapitlet 11 § skollagen, Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt
stöd ch åtgärdsprogram, sidorna 34 och 39–40)
Förvaltningen vill medverka i byggandet av elever med god självkänsla och en positiv
framtidstro och det görs bäst genom ett långsiktigt arbete på den egna skolan med vuxna som
eleven har en god relation till.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1

Motion om resursskola

Beslutet lämnas till
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Malin Molid Svenningsson
Utvecklingsledare
Sektor lärande

Ulricehamn 2020-02-25
Motion resursskola
Alla vet om att det finns elever som inte klarar av ordinarie skolgång på ett tillfredställande
sätt. Det finns elever som av olika orsaker ligger efter och inte kommer få godkända betyg.
En svår grupp att hantera är de utåtagerande eleverna, ofta killar, som ställer till med bråk,
hotar omgivningen och står för en stor del av den otrygghet som upplevs på våra skolor,
både i klassrummet, i korridorer och andra utrymmen. Idag saknas kraftfulla verktyg att
hantera denna elevgrupp på ett effektivt sätt.
Att ge skolan möjlighet att lyfta ur dessa individer ur sin destruktiva miljö, under kortare
eller längre perioder, skulle få stora positiva effekter för både dessa individer och för resten
av eleverna, som skulle känna större trygghet och möjlighet till studiero.
Att skapa en så kallad resursskola för utåtagerande elever skulle gynna alla och även vara
en kraftfull signal till de som befinner sig i farozonen. I en sådan skola skulle dessa elever
få möjligheten att få extra stöd och anpassningar. Det är också en flexibel lösning som kan
pågå från enstaka dagar till längre perioder vid behov.
Resursskolan skall vara placerad så att eleverna inte kan ta sig till sin ordinarie skola på en
rast och på så sätt skapa oro/otrygghet på sin ordinarie skola. Vi är medvetna om att detta
kommer kosta pengar men i slutändan kommer det att bli en vinst för alla.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige
beslutar:
Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att
upprätta en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen.
Att förvaltningen får uppdrag att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera en
resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen.
Att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på
möjligheten att placera vissa elever på en resursskola och presentera detta för
kommunstyrelsen.

Niclas Sunding
Sverigedemokraterna Ulricehamn

Sammanträdesprotokoll
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§

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,
hösten 2021
Dnr 2021/487

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens delegationsordning antas.
Tidigare delegationsordning, reviderad 2021-04-18, upphävs därmed.

Sammanfattning
Det är viktigt att kommunstyrelsens delegationsordning hålls uppdaterad och aktuell, därför
genomför förvaltningen en översyn och eventuell revidering två gånger per år.
Sektorerna lämnar in sina förslag till kansliet för bearbetning och kontroll av bland annat
laglighet och lämplighet. Därefter tas ett förslag fram som presenteras för politiken.
Det som föreslås strykas är i dokumentet överstruket och tillägg/ändringar är markerade
med gult.
Nedan specificeras några av de föreslagna ändringarna, i övrigt hänvisas till dokumentet.
På sidan 8 har en text tagits in gällande delegerad beslutanderätt vid delegatens frånvaro, för
att förtydliga detta.
Under bland annat ärendegrupp 1 har tillägg gjorts under flera punkter med hänsyn till att
man i sektor miljö och samhällsbyggnad saknar funktionen verksamhetschef. Under punkt
1.22 har en övre gräns gällande skadeståndskrav lagts till på 4 prisbasbelopp.
Under ärendegrupp 2, punkt 22, föreslås att sektorchef/stabschef får delegation på att fatta
beslut om organisationsförändringar på enhetsnivå.
Under ärendegrupp 4, upphandlingsärenden, slås punkt 4.2 och 4.3 ihop.
Under ärendegrupp 5 föreslås bland annat ett antal ändringar/tillägg gällande
direktanvisning och markanvisning.
Under ärendegrupp 11 läggs delegation avseende tecknande/revidering av avtal med UEAB
och beslut om bidrag till bullerskyddsåtgärder till.
Ärendegrupp 12 byter namn och ”Beställning och kvalitet” stryks.
I ärendegrupp 15 ges en delegation till rektor att utöva tillsyn att elever gör sin skolplikt/får
föreskriven utbildning i enlighet med Skollagen 7:21.
En ny ärendegrupp ”Fritidshem” läggs till som nummer 17. I ärendegrupp 18 stryks punkten
18.7 eftersom paragrafen upphävts.
Ärendegrupp 21 ”Kommunal vuxenutbildning” kompletteras med tre punkter och hela den
tidigare ärendegruppen 21, ”Särskild utbildning för vuxna”, stryks eftersom den numera
ingår i ”Kommunal vuxenutbildning”.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från kanslichef

2

Kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2021-10-19
Sida 2 av 2

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens delegationsordning antas.
Tidigare delegationsordning, reviderad 2021-04-18, upphävs därmed.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-07

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning, hösten 2021
Diarienummer 2021/487, löpnummer 3020/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens delegationsordning antas.
Tidigare delegationsordning, reviderad 2021-04-18, upphävs därmed.

Sammanfattning
Det är viktigt att kommunstyrelsens delegationsordning hålls uppdaterad och aktuell, därför
genomför förvaltningen en översyn och eventuell revidering två gånger per år.
Sektorerna lämnar in sina förslag till kansliet för bearbetning och kontroll av bland annat
laglighet och lämplighet. Därefter tas ett förslag fram som presenteras för politiken.
Det som föreslås strykas är i dokumentet överstruket och tillägg/ändringar är markerade
med gult.
Nedan specificeras några av de föreslagna ändringarna, i övrigt hänvisas till dokumentet.
På sidan 8 har en text tagits in gällande delegerad beslutanderätt vid delegatens frånvaro, för
att förtydliga detta.
Under bland annat ärendegrupp 1 har tillägg gjorts under flera punkter med hänsyn till att
man i sektor miljö och samhällsbyggnad saknar funktionen verksamhetschef. Under punkt
1.22 har en övre gräns gällande skadeståndskrav lagts till på 4 prisbasbelopp.
Under ärendegrupp 2, punkt 22, föreslås att sektorchef/stabschef får delegation på att fatta
beslut om organisationsförändringar på enhetsnivå.
Under ärendegrupp 4, upphandlingsärenden, slås punkt 4.2 och 4.3 ihop.
Under ärendegrupp 5 föreslås bland annat ett antal ändringar/tillägg gällande
direktanvisning och markanvisning.
Under ärendegrupp 11 läggs delegation avseende tecknande/revidering av avtal med UEAB
och beslut om bidrag till bullerskyddsåtgärder till.
Ärendegrupp 12 byter namn och ”Beställning och kvalitet” stryks.
I ärendegrupp 15 ges en delegation till rektor att utöva tillsyn att elever gör sin skolplikt/får
föreskriven utbildning i enlighet med Skollagen 7:21.
En ny ärendegrupp ”Fritidshem” läggs till som nummer 17. I ärendegrupp 18 stryks punkten
18.7 eftersom paragrafen upphävts.
Ärendegrupp 21 ”Kommunal vuxenutbildning” kompletteras med tre punkter och hela den
tidigare ärendegruppen 21, ”Särskild utbildning för vuxna”, stryks eftersom den numera
ingår i ”Kommunal vuxenutbildning”.

Ärendet
Det är viktigt att kommunstyrelsens delegationsordning hålls uppdaterad och aktuell, därför
genomför förvaltningen en översyn och eventuell revidering två gånger per år.
Sektorerna lämnar in sina förslag till kansliet för bearbetning och kontroll av bland annat
laglighet och lämplighet. Därefter tas ett förslag fram som presenteras för politiken.
Det som föreslås strykas är i dokumentet överstruket och tillägg/ändringar är markerade
med gult.
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Nedan specificeras några av de föreslagna ändringarna, i övrigt hänvisas till dokumentet.
På sidan 8 har en text tagits in gällande delegerad beslutanderätt vid delegatens frånvaro, för
att förtydliga detta.
Under bland annat ärendegrupp 1 har tillägg gjorts under flera punkter med hänsyn till att
man i sektor miljö och samhällsbyggnad saknar funktionen verksamhetschef. Under punkt
1.22 har en övre gräns gällande skadeståndskrav lagts till på 4 prisbasbelopp.
Under ärendegrupp 2, punkt 22, föreslås att sektorchef/stabschef får delegation på att fatta
beslut om organisationsförändringar på enhetsnivå.
Under ärendegrupp 4, upphandlingsärenden, slås punkt 4.2 och 4.3 ihop.
Under ärendegrupp 5 föreslås bland annat ett antal ändringar/tillägg gällande
direktanvisning och markanvisning.
Under ärendegrupp 11 läggs delegation avseende tecknande/revidering av avtal med UEAB
och beslut om bidrag till bullerskyddsåtgärder till.
Ärendegrupp 12 byter namn och ”Beställning och kvalitet” stryks.
I ärendegrupp 15 ges en delegation till rektor att utöva tillsyn att elever gör sin skolplikt/får
föreskriven utbildning i enlighet med Skollagen 7:21.
En ny ärendegrupp ”Fritidshem” läggs till som nummer 17. I ärendegrupp 18 stryks punkten
18.7 eftersom paragrafen upphävts.
Ärendegrupp 21 ”Kommunal vuxenutbildning” kompletteras med tre punkter och hela den
tidigare ärendegruppen 21, ”Särskild utbildning för vuxna”, stryks eftersom den numera
ingår i ”Kommunal vuxenutbildning”.

Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsens delegationsordning

Beslut lämnas till
Kanslichef
Sektorchefer
Stabschefer
Författningshandboken

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Ida Josefsson
Utredare
Kanslifunktionen
Kommunledningsstaben
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Riktlinjer Regler
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1 Inledning
1.1 Vad är en delegationsordning?
En delegationsordning är en lista över de ärendegrupper där kommunstyrelsen beslutat att
delegera sin beslutanderätt. Syftet med delegationsordning är att avlasta kommunstyrelsen
vissa rutinmässiga beslut genom att överlåta dessa beslut till någon annan. Organisationen
blir då mer effektiv genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
Detta skapar också utrymme för mer behandling av principiellt viktiga ärenden och ärenden
av större vikt i kommunstyrelsen. Delegering är en nödvändighet för att den kommunala
organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på ett effektivt sätt.
Det är dock viktigt att poängtera att ansvaret för delegerade beslut inte följer med
beslutanderätten vid delegering. Delegaten fattar beslut på kommunstyrelsens vägnar och det
är därför kommunstyrelsen själv som är juridiskt ansvarig för de beslut som fattas av någon
annan genom delegation.

1.2 Vad får delegeras?
Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen är det inte tillåtet för en nämnd att delegera
beslutanderätten i följande typer av ärenden:


Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.



Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. (Gäller
alltså inte vid överklagande av delegationsbeslut) Ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt. (rutinmässiga eller vanligt förekommande ärendetyper omfattas alltså
inte)



Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till
kommunstyrelsen.



Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. (avser ärenden som omfattas av
speciallagstiftning och där det uttryckligen står att vissa ärendetyper inte får
delegeras)

I övrigt står det kommunstyrelsen fritt att inom ramen för kommunstyrelsens reglemente
delegera beslutanderätten i de ärenden eller grupper av ärenden som kommunstyrelsen
önskar. Delegationsförteckningen innehåller de ärendegrupper där kommunstyrelsen
delegerat sin beslutanderätt, men kommunstyrelsen kan även delegera beslutanderätten i
enskilda ärenden genom att fatta ett särskilt beslut i det enskilda fallet.
Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får en nämnd dessutom delegera kommunstyrelsens
samlade beslutsrätt till ordförande eller annan ledamot som kommunstyrelsen utsett, under
förutsättning att ärendet är så brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas.
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Denna möjlighet förutsätts användas mycket restriktivt och är i princip förbehållen de
tillfällen då ett ärende måste avgöras så snabbt att det är praktiskt omöjligt att hinna
sammankalla kommunstyrelsen.
Sådana beslut ska enligt kommunallagen utan undantag anmälas till kommunstyrelsen vid
första närmast påföljande sammanträde. Observera dock att förbudet mot delegering enligt
6 kap. 38 § kommunallagen gäller även i dessa fall.

1.3 Till vem får kommunstyrelsen delegera?
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får kommunstyrelsen delegera sin beslutanderätt till
presidiet, ett utskott, till en ledamot eller ersättare eller till en anställd inom kommunens
organisation.
Observera att gemensamt beslutsfattande genom delegation endast är tillåtet när delegering
görs till presidiet eller ett formellt inrättat utskott. En ledamot och en tjänsteman kan aldrig
fatta ett delegationsbeslut gemensamt (s.k. blandad delegering) och det är heller inte tillåtet
för grupper av tjänstemän eller grupper av ledamöter i kommunstyrelsen att fatta
delegationsbeslut i förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett presidium eller ett
utskott).

1.3.1

Vidaredelegation

Kommunstyrelsen får, enligt kommunallagen 7 kap. 6 §, besluta att kommunchefen som
erhållit delegation ges rätt att vidaredelegera beslutanderätten till en annan anställd inom
kommunen. I de fall kommunstyrelsen har medgivit vidaredelegering framgår det av
respektive delegationspunkt. Ett beslut som har fattats med stöd av vidaredelegation ska
anmälas till kommunstyrelsen. Vidaredelegation sker i ett led.

1.4 Delegationsbeslut eller ren verkställighet?
Långt ifrån alla åtgärder som en förvaltning utför grundas i en given delegation från den
ansvariga kommunstyrelsen med delegationsbeslut som följd. Många åtgärder som
förvaltningen utför är istället att betrakta som ren verkställighet.
Ibland är gränsen för vad som är ett beslut och vad som är ren verkställighet svår att
definiera. Ett beslut innebär att den beslutande är tvungen att självständigt göra ett aktivt
övervägande bland flera alternativ. Beslutsfattaren gör en bedömning och väljer sedan ett
utav alternativen.
Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter som den anställde
utför utifrån sin tjänst som anställd. I dessa fall baseras ofta ställningstagandet på tidigare
nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller liknande dokument. Den anställde gör alltså inte en
egen självständig bedömning utan verkställer endast åtgärder utifrån redan beslutade
styrdokument eller lagar.
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1.5 Kan jag som delegat bli av med min delegation
och när ska jag överlämna delegerade ärenden
till kommunstyrelsen?
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en given delegation. Kommunstyrelsen kan
frånta en enskild delegat sin beslutanderätt eller välja att den delegerade ärendegruppen
istället ska beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan också i enskilda ärenden
begära att delegaten överlämnar ärendet för beslut i kommunstyrelsen om ärendet i fråga
t.ex. anses vara av principiell beskaffenhet.
En utsedd delegat äger på samma sätt rätten att själv återlämna beslutanderätten till
kommunstyrelsen i ett specifikt ärende, om delegaten bedömer att det är nödvändigt med
hänsyn till ärendets karaktär. Observera att ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskilda alltid ska överlämnas till kommunstyrelsen för beslut om ärendet är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta enligt 6 kap. 38 § kommunallagen.
Delegerad beslutanderätt till ordförande får vid dennes frånvaro utövas av vice ordförande.
Delegerad beslutanderätt till chef får vid dennes frånvaro utövas av närmast överordnad chef
eller tillförordnad chef. Delegerad beslutanderätt till tjänsteperson får vid dennes frånvaro
utövas av förordnad ersättare för denne eller tjänstepersonens chef. Vikarierande
arbetstagare erhåller delegerad beslutanderätt i överenskommelse med ordinarie
arbetstagares delegerade beslutanderätt. Sektorchef har rätt att inom sitt område fatta beslut
i alla ärenden som är delegerad till underställd tjänsteperson.
En utsedd delegat får heller aldrig fatta beslut om denne är jävig i det aktuella ärendet.
Delegaten ska i sådana fall anses frånvarande och utsedd ersättare får träda in istället.

1.6 Varför och hur ska delegationsbeslut anmälas till
kommunstyrelsen?
Enligt 6 kap. 40 § kommunallagen ska kommunstyrelsen besluta i vilken utsträckning beslut
som fattats på delegation ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras
särskilt om delegationsbeslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
kommunallagen.
Samtliga delegationsbeslut anmäls till den nämnd som delegerat beslutanderätten och det är
kommunstyrelsen som bestämmer formerna för detta. Anmälan ska vara skriftlig. Som
nämnts tidigare är det kommunstyrelsen som juridiskt är ansvarig för de beslut som fattas
genom delegation. Det är därför av största vikt att kommunstyrelsen hålls uppdaterad om de
beslut som fattas genom dessa givna delegationer.
Vid ärenden som kan överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagen finns
dessutom en annan avgörande faktor som gör att anmälan av delegationsbeslut är absolut
nödvändigt. Fattade delegationsbeslut som inte anmäls eller anslås kommer aldrig att bli
giltiga i den meningen att de aldrig kommer att vinna laga kraft. Ett delegationsbeslut vinner
laga kraft först efter det att tre veckor passerat sedan anslaget (om att protokollet justerats)
publicerats på kommunens anslagstavla. Detta förutsätter att delegationsbeslutet finns med i
den anmälan som görs till kommunstyrelsen under sammanträdet i fråga. Det kan även
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finnas delegationsbeslut som kommunstyrelsen har beslutat inte behöver anmälas till
kommunstyrelsen. Dessa beslut ska istället protokollföras särskilt och tillkännages på
kommunens anslagstavla. Finns inte delegationsbeslutet upptaget i anmälan eller
tillkännagivet på anslagstavlan så vinner beslutet aldrig laga kraft, eftersom
överklagandetiden aldrig börjar löpa.
Vid ärenden som kan överklagas med förvaltningsbesvär enligt speciallagstiftning vinner
besluten laga kraft ändå, nämligen när tre veckor har passerat sedan dess att motparten tagit
del av beslutet. Det är dock viktigt att poängtera att anmälningsskyldigheten enligt
kommunallagen gäller även i dessa fall.
Anmälan av delegationsbeslut kan göras på olika sätt:


delegat fyller i särskild blankett som finns på intranätet och skickar till
kommunstyrelsen (kommun@ulricehamn.se),



för vissa ärenden ska anmälan göras genom uttag av särskild delegationslista ur
verksamhetssystemet Treserva. Dessa fall markeras med ett ”T” i kolumnen för
anmärkningar.

1.7 Firmateckning och undertecknande av avtal
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas i kommunstyrelsen ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne, av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och
kontrasigneras av anställd som styrelsen bestämmer. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen
vem som ska underteckna handlingar
Kommunstyrelsens ordförande, med förste vice ordförande som ersättare, tillsammans med
kommunchef, med ekonomichef som ersättare, bemyndigas att teckna kommunens firma
inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

1.8 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljö- och arbetarskyddsfrågorna. I kommunen
innebär det att ansvaret åvilar kommunstyrelsen och den nämnd som har underställd
personal. Ulricehamns kommun har en politisk organisation med två
anställningsmyndigheter, kommunstyrelsen och revisorerna.
För att arbetsmiljölagens (AML) krav och kommunens målsättning med arbetsmiljöarbetet
ska kunna uppnås behöver arbetsmiljöaspekterna hanteras i den löpande verksamheten av
personer i linjeorganisationen. På detta sätt är det möjligt att lägga arbetsmiljösynpunkter på
verksamheten samtidigt med exempelvis ekonomiska och organisatoriska synpunkter.
Arbetsmiljön blir då en naturlig del av den totala verksamheten och arbetsmiljöhänsyn kan
tas i samband med de beslut som fattas.
Delegering av beslutanderätten i arbetsmiljöuppgifter inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet framgår av särskilt beslut, KS 2015-01-08 § 20.

9

10

Denna tabell förklarar hur överordnads beslutanderätt gäller:

Delegat

Överordnad med beslutanderätt
(ordinarie eller tillförordnad)

Ordförande
1: vice ordförande

Ordförande

2: vice ordförande

1: vice ordförande eller ordförande

Kommunchef

Ordförande

Sektorchef

Kommunchef

Chef för stabsfunktion

Kommunchef

Verksamhetschef

Sektorchef för berörd sektor

Enhetschef i sektor miljö- och
samhällsbyggnad

Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad

Enhetschef i sektor välfärd, service eller
lärande (även rektor/förskolechef)

Verksamhetschef i berörd sektor

Enhetschef i stabsfunktion

Chef för stabsfunktion

Handläggare i sektor miljö- och
samhällsbyggnad

Enhetschef i berörd enhet, i sektor miljöoch samhällsbyggnad

Handläggare i sektor välfärd, service eller
lärande

Enhetschef i berörd verksamhet

Handläggare i kommunledningsstaben

Enhetschef i, eller chef för, stabsfunktion
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2

Delegationsordning

Ärendegrupp 1 Juridiska ärenden
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

1.1

Utfärda fullmakt att föra
kommunens talan inför
domstol och andra
myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag
när det inte delegerats till
annan

6 kap. 15 § KL

Ordförande

1.2

Ansöka om och yttra sig i
ärenden om offentligt
biträde och yttra sig över
kostnadsräkning

3 § lag om offentligt
biträde, 7 § förordningen
om offentligt biträde

Enhetschef

1.3

Mottagande/undertecknan
de av delgivningskvitto från
annan myndighet eller
domstol

1.4

Beslut om att avslå en
begäran från en enskild part
om att ett ärende ska
avgöras
Avvisande av ombud

12 § 1 st FL

Enhetschef

14 kap 2 st FL

Enhetschef

15 § 1 st FL

Enhetschef

15 § 2-3 st FL

Enhetschef

1.8

Begäran att ombud ska styrka
sin behörighet
Föreläggande att ombud ska
styrka sin behörighet
Rättelse av skrivfel

36 § FL

1.9

Omprövning av beslut

37-39 §§ FL

Ansvarig
handläggare
Närmaste chef till
den som fattat
beslutet på
delegation

1.10

Avvisning av skrivelse med
överklagande när beslutet
inte är överklagningsbart
eller när den överklagande
inte är behörig att överklaga
beslutet
Prövning av att överklagande
inkommit i rätt tid och
avvisning av överklagande
som inkommit för sent

42 § FL

Enhetschef

44 -45 § FL

Enhetschef

1.5
1.6
1.7

1.11

1.12

Avge yttrande med
anledning av
överklaganden där beslut
fattas på delegation

Kommunstyrelsens
ordförande
Kommunsekreterar
e
Verksamhetschef
Enhetschef sektor
miljö och
samhällsbyggnad

Närmaste chef till
den som fattat
beslutet på
delegation

Anmärkning

Avser berörd
verksamhetschef

Ärenden av principiell art
ska föras till
kommunstyrelsen
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1.13

Beslut att överklaga dom i
förvaltningsdomstol till högre
instans samt yrkande om
inhibition

1.14

Överklagande av beslut från
annan myndighet samt avge
yttrande avseende sådana
beslut som är av mindre
principiell betydelse
Beslut att inte utlämna
uppgifter och allmänna
handlingar enligt OSL eller
att uppställa förbehåll för
utlämnande

1.15

42–43 §§ FL
28 § Fvpl

Verksamhetschef

Inom verksamheterna
individ- och
familjeomsorg,
beställning och kvalitet,
funktionsnedsättning,
vård- och omsorgsboende
samt hemtjänst. och
äldreomsorg.
När beslut fattats av
nämnd är det
kommunstyrelsen som
fattar beslut om att
överklaga.

Verksamhetschef
Sektorchef miljö
och
samhällsbyggnad
2 kap. 14 § TF
10 kap. 14 § OSL
6 kap. 3 § OSL

Sektorchef
Verksamhetschef
Chef för
stabsfunktion
Enhetschef

10 kap. 20 a § OSL

Enhetschef

Avser alla
verksamhetsområden i
kommunen. Varje
verksamhet gör
sekretessprövning utifrån
aktuell bestämmelse i
OSL

1.16

Möjlighet för
vårdpersonal/personal
inom socialtjänsten att
anmäla misstänkt vanvård
av djur till den berörda
kontrollmyndigheten

1.17

Beslut om statistiksekretess
enligt 24 kap. 8 § OSL

1.18

Beslut att lämna ut
personuppgifter till statliga
myndigheter i
forskningssyfte

12 kap. 6 § SoL

Enhetschef

1.19

Beslut om polisanmälan för
brott mot den egna
verksamheten

12 kap. 10 § SoL
10 kap. 2 § OSL
10 kap. 25 § OSL

Enhetschef

1.20

Beslut om att polisanmäla
vissa brott mot underårig
samt vissa grövre brott

12 kap. 10 SoL

Enhetschef

1.21

Beslut om att polisanmäla
brott enligt
bidragsbrottslagen

6 § Bidragsbrottslagen

Enhetschef

1.22

Ta ställning till krav på
skadestånd eller andra
ersättningskrav riktade mot
kommunen
a) Upp till ¼ av
prisbasbeloppet
b) Upp till 4 prisbasbelopp

Skadeståndslagen 3 kap 1
§

a)

Enhetschef

Upp till ¼ av
prisbasbeloppet

b)

Verksamhetsc
hef, sektorchef
miljö och
samhällsbyggn
ad

Högre belopp

Utredare
kanslifunktionen

Av 10 kap. 21–23 §§ OSL
framgår att
kommunstyrelsen kan
polisanmäla vissa brott
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1.23

Beslut om att ersätta enskild
person egendomsskada skada
vid myndighetsutövning som
förorsakats av personal
kommunen upp till ett halvt
prisbasbelopp

Skadeståndslagen 3 kap
2§

Verksamhetschef,
sektorchef miljö
och
samhällsbyggnad

1.24

Ersättning för skada upp till
självrisk

Skadeståndslagen

Enhetschef

Större belopp än självrisk

Verksamhetschef

1.24

Avge yttrande över förslag
om förordnande av
hemvärnschef eller ansökan
om antagande av
hemvärnsmän

Kanslichef

1.25

Lämna medgivande att
använda kommunens
heraldiska vapen

Kanslichef

1.26

Upplysningar i vapenärenden

Verksamhetschef

1.27

Begäran om utdrag ur
belastningsregistret

1.28

Undertecknande av avtal och
andra rättshandlingar som
avser löpande ärenden inom
det egna
verksamhetsområdet under
förutsättning att ärendet inte
är av principiell betydelse
eller annars av större vikt
Utse dataskyddsombud

1.29

1.30

Ingå
personuppgiftsbiträdesavtal

1.31

Rätt att ta ut avgift för
information enligt artikel
12.5
Rätt till tillgång enligt artikel
15

1.32

Lag om
belastningsregister

Verksamhetschef
Enhetschef
Biträdande rektor
Sektorchef
Chef för
stabsfunktion
Verksamhetschef
Enhetschef

Dataskyddsförordningen,
General Data Protection
Regulation (Regulation
(EU) 2016/79), (GDPR)

Inom eget budgetansvar
och verksamhetsområde

Kommunchef

Delegat som
undertecknar
huvudavtal
Kanslichef
Kanslichef

1.33

Rätt till rättelse enligt artikel
16

Kanslichef

1.34

Rätt till radering enligt
artikel 17

Kanslichef

1.35

Rätt till begränsning av
behandling enligt artikel 18

Kanslichef

1.36

Om anmälningsskyldighet
avseende rättelse, radering
och begränsning enligt
artikel 19

Kanslichef
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1.37

Rätt till dataportabilitet
enligt artikel 20

Kanslichef

1.38

Rätt att göra invändningar
enligt artikel 21

Kanslichef

Ärendegrupp 2 Allmänna ärenden
Nr

Beslut om

2.1

Sälja inventarier, maskiner
och dylikt

2.2

Bevilja/avslå ekonomiska
bidrag till föreningar,
organisationer och
institutioner eller
motsvarande

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Verksamhetschef
Chef för stabsfunktion
Enhetschef

Intill ett värde av
5 ggr
prisbasbeloppet

Verksamhetschef/
sektorchef MSB

Högre belopp

Sektorchef
Verksamhetschef
Kanslichef
Enhetschef

Högst 2 prisbasbelopp
per beslut.

Mark- och/eller
Exploateringsingenjör
Gatuingenjör

Undantag för årligt
driftbidrag till
statsbidragsberättigade
enskilda vägar samt
enskilda utfartsvägar.

2.3

Bevilja/avslå ekonomiska
bidrag till enskild avseende
rabatt på busskort

Administratör/assistent

Avser busskort för
högskolestuderande
samt för seniorer 75+

2.4

Beslut om folkhälsoinsatser

Folkhälsostrateg

Högst 2 prisbasbelopp

2.5

Beslut om utdelning ur
donationsfonder i de fall
särskild styrelse inte utsetts

Ordförande

Donationsmedel/bidrag
Grundskolan
Gymnasieskolan
Övrigt
Bidrag till elever på
folkhögskola

Rektor

Grundskolans
samfond där
fördelning först görs
ut till skolområdena
och därefter på elever

Beslut om
marknadsföringsinsatser och
annan PR-verksamhet

Kommunchef

Avser inte
informationsinsatser
som avser den löpande
verksamheten

2.6

Elitstöd enligt
kommunstyrelsen §
123/2009
2.7

Beslut om bidrag för
utbyggnad av gatu- och
vägbelysning samt
belysning på gångbanor,
cykelleder och banvallar

Enhetschef

Enligt riktlinjer av
kommunfullmäktige §
26/1999,
komplettering. §
34/2009
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2.8

Avge yttrande över ansökan
om kamerabevakning

KbL 12 §

2.9

Avge yttrande över
nätkoncession och
områdeskoncessioner

Ordförande

2.10

Beslut om representation
som inte är av vardaglig
karaktär

Ordföranden
Kommunchef
Sektorchef
Verksamhetschef
Chef för stabsfunktion
Enhetschef

2.11

Tilldelning av betalkort

Ordförande

2.12

Placering i säkerhetsklass
enligt
säkerhetsskyddslagen

Beredande utskott

2.13

Beslut om registerkontroll
och verkställa
personutredning enligt
säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddschef

2.14

Beslut i
säkerhetsprövningsärenden
enligt säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddschef

2.15

Avge yttranden som
ankommer på
kommunstyrelsen när
remisstiden inte medger att
ärendet behandlas på
ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen

2.16

Lämna yttrande över remiss
om frågan inte är principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt.

2.17

Beslut på kommunstyrelsens
vägnar i ärenden som är så
brådskande att
kommunstyrelsens avgörande
inte kan avvaktas

2.18

Beslut om revidering av
dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsens förvaltning
(inklusive revision)

6 kap. 37 § KL
(se
anmärkning)

Kanslichef

Ordförande

Enligt riktlinjer av
fullmäktige § 118/2013

OBS! Avser ej yttranden
enligt 6 kap. 38 § KL.

Verksamhetschef/Sektorchef

6 kap. 39 § KL

Ordförande

Kanslichef

Enligt
kommunstyrelsens
beslut, § 146/2014
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2.19

Arkivvård, såsom:

Arkivlagen
(1990:782)

a) hur arkivet skall organiseras
för att rätten att ta del av
allmänna handlingar skall
underlättas

Arkivarie

a)
b) b) arkivbeskrivning
c) c) arkivförteckning
d) d) skydd av arkivet
e) e) avgränsning av arkivet
f)

f) gallring av arkivhandlingar

g) g) överlämnande av hela arkivet
eller delar därav till en annan
myndighet inom kommunen

h)
i) h) avlämnande av hela

arkivet eller delar därav till
arkivmyndigheten

j)

i) återlämnande av
arkivhandlingar, ändring och
komplettering av föreskrifter

2.20

Beslut om flaggning

Kommunchef

Enligt regler beslutade
av KS § 199/2019

2.21

Tolkning av ersättningar och
arvoden till kommunens
förtroendevalda

Beredande utskott

Enligt § 18 i
arvodesreglerna

2.22

Organisationsförändringar
inom
a) sektorer och
kommunledningsstab
b) enhetsnivå

a)
b)

Avser endast
förändringar inom den
av kommunstyrelsen
fastställda indelningen i
sektorer och
kommunledningsstab

Kommunchef
Sektorchef/stabschef

Ärendegrupp 3 Ekonomiärenden
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

3.1

Godkänna till kommunen
ställd säkerhet

Ekonomichef

3.2

Ansökan om lagsökning och
betalningsföreläggande samt
vidta de åtgärder som är
förenade härmed

Vederbörande
handläggare inom
kommunledningsstab/
ekonomi

Anmärkning
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3.3

3.4

Beslut om tillämpning av eller
undantag från bestämmelse
om taxa eller annan avgift

Beslut om nedskrivning eller
avskrivning av fordringar

Verksamhetschef

Fritidstaxor, se nedan
under fritidsärenden

Enhetschef

Taxa inom miljö och
samhällsbyggnads
ansvarsområde

Verksamhetschef
Chef för stabsfunktion
Enhetschef

Under förutsättning att
tilläggsanslag inte
erfordras

Barnomsorgsavgifter
Placeringsassistent
Ordförande

3.5

Förnya borgensåtagande vid
omsättning av lån med tidigare
beslut om kommunal borgen

3.6

Utse beslutsattestanter

Kommunchef
Ekonomichef

3.7

Utse mottagnings-,
gransknings- och
behörighetsattestant

Verksamhetschef
Chef för stabsfunktion
Enhetschef

3.8

Beslut om köp av vårdplats i
annan kommun eller hos
annan vårdgivare

Verksamhetschef

3.9

Beslut om försäljning av
vårdplats till annan kommun

Verksamhetschef

3.10

Medge anstånd med betalning
(bokföringsmässig
avskrivning)

Enhetschef

3.11

Besluta och teckna avtal om
lång- och kortfristig inlåning
och utlåning till kommunens
bolag inom kommunens
internbank inom de ramar
som anges i fastställd
finanspolicy

Ekonomichef
Redovisningsekonom

3.12

Besluta om placering av likvida
medel inom de ramar som
anges i fastställd finanspolicy

Ekonomichef
Redovisningsekonom

3.13

Besluta om nyupplåning,
omsättningar och amortering
av lån inom den låneram som
anges i budget (eller i annat
beslut om låneram) för
kommunen, samtliga bolag
inom koncernen och Brf
Parkgården

Ekonomichef
Redovisningsekonom

3.14

Beslut om och teckna avtal om
leasing

Ekonomichef
Redovisningsekonom

3.15

Besluta om ränteändring och
amortering av lån för
kommunen och kommunens
bolag inom ramen för
internbanken

Ekonomichef
Redovisningsekonom

18

3.16

Besluta och teckna avtal om
finansiella derivat för att
minska och sprida risker, inom
de ramar som anges i fastställd
finanspolicy

Ekonomichef
Redovisningsekonom

3.17

Besluta om och teckna
handelsorder avseende
värdepapper såsom aktier,
fonder, obligationer och dylikt
inom ramen för fastställda
riktlinjer för placering av
pensionsmedel

Ekonomichef
Redovisningsekonom

3.18

Besluta om och teckna
handelsorder avseende
placering av medel tillhörande
donationsstiftelser som
förvaltas av kommunen

Ekonomichef
Redovisningsekonom

3.19

Beslut om omdisponering av
kommunstyrelsens
internbudget.

3.20

a) Inom
kommunledningsstaben

a) Kommunchef

b) Inom respektive sektor

b) Sektorchef

c) Mellan sektorer

c)Kommunchef

Beslut om bemyndigande att
teckna bankkonto, bankgiro
och plusgiro samt disponera
konton för ekonomiska
transaktioner

Ordförande

Ärendegrupp 4 Upphandlingsärenden (tidigare under
ärendegrupp 3)
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

4.1

Godkänna företag som ska
verka som utförare inom
valfrihetssystemet

Lag (2008:962) om
valfrihetssystem

Verksamhetschef

Anmärkning
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4.2

Tilldelningsbeslut och
undertecknande av avtal
efter upphandling av
entreprenad, varor och
tjänster inom budget och
eget verksamhetsområde

LOU

Under tröskelvärde Verksamhetschef
Sektorchef Enhetschef
sektor miljö och
samhällsbyggnad
Stabschef
Över tröskelvärde –
Sektorchef

Avrop från avtal ses som
verkställighet.
Initiering av och
avbrytande av
upphandling samt
förlängning och
uppsägning av avtal följer
delegationsordning i
övrigt.
Upphandling enligt övrig
upphandlingslagstiftning följer
delegationsordning i
övrigt.

4.3

4.3

Tilldelningsbeslut och
undertecknande av avtal
efter upphandling av varor
och tjänster inom budget
och eget
verksamhetsområde
Tilldelningsbeslut och
undertecknande av avtal
efter upphandling av varor
och/eller tjänster för
verksamhetsövergripande
avtal

LOU

LOU

Under tröskelvärde Verksamhetschef
Sektorchef miljö och
samhällsbyggnad
Stabschef
Över tröskelvärde –
Sektorchef
Upphandlingschef

Avrop från avtal ses som
verkställighet.
Initiering av och
avbrytande av
upphandling samt
förlängning och
uppsägning av avtal följer
delegationsordning i
övrigt.
Upphandling enligt övrig
upphandlingslagstiftning följer
delegationsordning i
övrigt.

4.4

Tilldelningsbeslut och
undertecknande av avtal i
samordnad upphandling av
varor och/eller tjänster

LOU

Upphandlingschef

Avrop från avtal ses som
verkställighet.
Initiering av och
avbrytande av
upphandling samt
förlängning och
uppsägning av avtal följer
delegationsordning i
övrigt.
Upphandling enligt övrig
upphandlingslagstiftning följer
delegationsordning i
övrigt.
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4.5

Tilldelningsbeslut i
upphandling utförd inom
ramen för samarbeten med
inköpscentraler

LOU

Upphandlingschef

Avrop från avtal ses som
verkställighet.
Initiering av och
avbrytande av
upphandling samt
förlängning och
uppsägning av avtal följer
delegationsordning i
övrigt.
Upphandling enligt övrig
upphandlingslagstiftning följer
delegationsordning i
övrigt.

4.6

Beslut om avsteg mot
normalt upphandlingsförfarande på grund av
synnerlig brådska

6 kap. 15 § LOU

Kommunchef

Avrop från avtal ses som
verkställighet.
Initiering av och
avbrytande av
upphandling samt
förlängning och
uppsägning av avtal följer
delegationsordning i
övrigt.
Upphandling enligt övrig
upphandlingslagstiftning följer
delegationsordning i
övrigt.
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Ärendegrupp 5 Mark- och fastighetsärenden
Nr

Beslut om

5.1

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Lämna medgivande eller
ansöka till allmän
domstol/Lantmäteriet om
inteckning, inskrivning
eller upphävande av
rättigheter och annan
liknande åtgärd

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

Såsom upphävande av
inskrivna rättigheter

5.2

Beslut om att utfärda
fullmakt att företräda
kommunen i
ansökningsmål

Sektorchef Miljö- och
samhällsbyggnad

5.3

Ansöka om/godkänna
fastighetsbildningsåtgärd
er

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

Enligt fastställd taxa eller
upp till 10 prisbasbelopp
där taxa saknas inom
angiven budgetram

5.4

Föra kommunens talan vid
lantmäteriförrättning

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

Omfattar även
överklagande av
lantmäteriförrättning

5.5

Fastställa
belägenhetsadresser

5.6

Rätt att utreda och teckna
fastighetsdeklarationer
samt administrera dessa

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör/
Handläggare inom
exploateringsenheten

5.7

Sälja mark inom planlagt
område för service,
industri eller bostäder i
enlighet med
kommunfullmäktiges
fastställda markpriser.
Försäljning kan även ske
till högstbjudande (över det
i enlighet med
kommunfullmäktiges
fastställda markpris) eller
till marknadspris efter
värdering

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

10 - 11 §§ lag om
lägenhetsregister

Kartingenjör med kartoch mättekniker/
ingenjör som ersättare

Försäljning till juridisk
person/privatperson av
mark vid köp av mer än
en bostadstomt inom
Ulricehamns tätort
beslutas av
kommunstyrelsen
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5.8

Fatta beslut samt
godkänna avtal om köp,
försäljning, byte av
fastighet samt
fastighetsreglering

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

5.9

Fatta beslut att för
kommunens räkning
förvärva eller överlåta
fastighet eller fastighetsdel,
där förvärvet eller
överlåtelsen sker för att
genomföra detaljplan eller
fastighetsplan i vad avser
mark för gata, väg eller
annan allmän plats

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

5.10

Fatta beslut om samt
godkänna/säga upp avtal
om arrende, servitut,
jakträtt, väg/vägrätt,
tomträtt, ledningsrätt,
parkering eller annan
nyttjanderätt
Godkänna
intrångsersättningar

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

Upp till 6 prisbasbelopp

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

Upp till 6 prisbasbelopp

5.12

Godkänna avtal om
ledningar i kommunens
mark

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

5.13

Godkänna avtal för förvärv
av fastigheter vid exekutiv
auktion och frivillig
försäljning av fastighet
med kommunal borgen

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör

5.14

Avge yttrande på
kommunens vägnar i dess
egenskap av
fastighetsägare och granne
i samband med bygglov
eller motsvarande

Mark- och/ eller
exploateringsingenjör
med handläggare på
exploateringsenheten
som ersättare

5.15

Teckna hyresavtal för
bostad/lokal och
överenskommelser liksom
säga upp och teckna nya
avtal avseende
kommunens ägda
byggnader inom
kommunens fastigheter
Undertecknande av
hyresavtal avseende
boendelösningar för
kommunanvisade
nyanlända samt
evakueringsboenden för
flyktingar

Verksamhetschef
fastighet

5.11

5.16

Bosättningslagen
(2016:38)

Upp till 20 prisbasbelopp

Upp till 6 prisbasbelopp

Enhetschef
arbetsmarknadsenhet
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5.17

Undertecknande av
andrahandshyresavtal
avseende boendelösningar
för kommunanvisade
nyanlända

5.18

Uthyrning av lokaler inom
skolans verksamheter
under tider då lokalerna
inte hyrs av verksamhet
kultur och fritid
Förhandla och teckna
hyreskontrakt av annan
ägd fastighet

Rektor, förskolechef

5.20

Träffa avtal om tillfällig
upplåtelse av anläggning
inom
fritidsverksamheten för
högst fyra veckor

Enhetschef fritid

5.21

Avge yttrande om
upplåtelse av offentlig plats
samt beslut om tilldelning
av torgplats

Handläggare på
exploateringsenheten
med Mark- och/ eller
exploateringsingenjör
som ersättare

5.22

Beslut om
parkeringstillstånd för
näringsidkare och andra
med särskilda behov

5.23

Beslut att ställa in
torghandel

Enhetschef
Exploateringsenheten

5.24

Beslut om godkännande av
fortsatt borgen vid
övertagande av lån för
bostad

Enhetschef
Exploateringsenheten

5.25

Beslut om MBK-avtal med
externa kartanvändare

5.26

Beslut om rivning av
byggnader ägda av
kommunen eller annan
liknande åtgärd

Enhetschef
Exploateringsenheten
Planenheten
Verksamhetschef
fastighet

5.27

Avge yttrande i
fastighetsbildningsärenden

5.19

Bosättningslagen
(2016:38)

Enhetschef
arbetsmarknadsenhet

Verksamhetschef
fastighet

13 kap. 4 § 2 st
trafikförordningen

Trafikplanerare/handlä
ggare/assistent på
exploateringsenheten

-avseende lämplighet

Mark- och
exploateringsingenjör

- avseende PBL

Enhetschef
Byggenheten

- avseende MB

Enhetschef
miljöenheten

Innefattar både
gynnande beslut och
avslag
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5.28

5.29

Beslut om att tilldela
markanvisning efter
markanvisningstävling

Sektorchef Miljö och
samhällsbyggnad

Fatta beslut om
tilldelning av mark vid
tillämpningen av
jämförelseförfarande
(markanvisning)
Fatta beslut om samt
godkänna
markanvisningsavtal vid
tillämpning av
jämförelseförfarande
(markanvisning)

Under förutsättning att
ingen beslutanderätt
särskilt reglerats i
markanvisningen/
prospektet

Enhetschef
Exploateringsenheten

5.30

Fatta beslut om samt
godkänna avtal om
direktanvisning av mark
för verksamheter

Enhetschef
Exploateringsenheten

5.31

Teckna exploateringsavtal

Enhetschef
Exploateringsenheten

Flyttat från
ärendegrupp 9

Ärendegrupp 6 Fritidsärenden
Nr

Beslut om

6.1

Fastställa hyror och taxor
vid särskilda arrangemang
då fastställd taxa inte finns

Enhetschef

6.2

Beslut om avvikelse från
fastställd taxa av
synnerliga skäl

Enhetschef

6.3

Beslut om öppethållande
och tillfällig stängning av
verksamhet/anläggning
enhetsnivå

Enhetschef

-

Verksamhetschef

6.4

Lagrum

verksamhetsnivå

Beslut i ärenden om
registrering enligt
spellagen

Spellagen

Delegat

Anmärkning

Enhetschef

Ärendegrupp 7 Kulturärenden
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

Anmärkning
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7.1

Inköp, gallring, avyttring av
konstverk samt mottagande av
gåva

Verksamhetschef

7.2

Beslut om konstnärlig
utsmyckning gestaltning i offentlig
miljö

Verksamhetschef

7.3

Beslut om bibliotekens låneregler

7.4

Beslut om öppethållande och
tillfällig stängning av bibliotek
enhetsnivå

Enhetschef

-

Verksamhetschef

7.5

Bibliotekslagen

verksamhetsnivå

Beslut om in- och utlån, förvärv
och gallring av föremål i
museisamlingen

Museilagen

Enhetschef

Verksamhetschef

Ärendegrupp 8 Personalärenden
Nr

Beslut om

Lagrum

8.1

Beslut om tillsättande,
återbesättande och avslut av
tjänst, tillsvidareanställning
och visstidsanställning (inom
budget)

4 § LAS

Delegat

Anmärkning
AB §§ 4-5 beslut om
anställning för högst tre
månader betraktas som
verkställighet

a)

Kommunchef

a) Beredande
utskott

b)

Sektorchef och
kommunledningsstab

b) Kommunchef
med rätt att
vidaredelegera

c)

Verksamhetschef

d)

Övrig personal

c) Kommunchef
med rätt att
vidaredelegera
d) Kommunchef
med rätt att
vidaredelegera

8.2

Beslut om undantag från
anställning på heltid i samband
med nyanställning (gäller
samtliga anställningar längre
än 6 månader)

Kommunchef och
sektorchef efter
samråd med HRchef

8.3

Förordna vikarier under längst 12
månader för kommunchef

Ordförande

I grunden ska all
anställning avse heltid
men den enskildes
behov av och önskan om
lägre tjänstgöringsgrad,
i form av tjänstledighet,
ska beaktas.
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8.4

Fastställa lön, lönetillägg och
andra anställningsvillkor i
nyanställningsärenden och
tillfälliga anställningar

Enligt lokal rutin

a)

Kommunchef

a)

Beredande
utskott

b)

Övriga tjänster

b)

Kommunchef
HR-chef

8.5

Fastställa lön och
anställningsvillkor i andra fall

HR-chef

8.6

Placering enligt lokal löneplan för
kommunals avtalsområde

Respektive
löneadministratör,
HR-konsult eller
HR-chef

8.7

Beslut om tjänstledigheter för
kommunchef som ej regleras i lag
eller avtal

Ordförande

8.8

Beslut om tjänstledighet som
inte regleras i lag eller avtal,
dock längst tolv månader

Kommunchef
Sektorchef
Verksamhetschef
Chef för
stabsfunktion
Enhetschef

8.9

Beslut om ledighet som inte
regleras i lag eller avtal, längre än
tolv månader

8.10

a) Beslut om deltagande i kurser
och konferenser för
förtroendevalda i
kommunfullmäktige (med
undantag för
beredningsledare/vice
beredningsledare och ledamöter
i beredningar inom ramen för
beredningens uppdrag)

Kommunchef
Sektorchef
Verksamhetschef
Stabschef
a) KF ordförande

b)

KF vice
ordförande

c) Beslut om deltagande i kurser
och konferenser för
förtroendevalda i
kommunstyrelsen

c)

KS ordförande

d) För kommunstyrelsens
ordförande

d)

KS vice
ordförande

8.11

Beslut som facklig ledighet med
lön

HR-konsult

8.12

Prövning av löneförmån under
avstängning

b) För kommunfullmäktiges
ordförande

AB § 10

Förteckning

HR-chef
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8.13

Beslut om förbud av bisyssla

8.14

Beslut om särskild avtalspension

8.15

AB § 8 och 7 § LOA

Träffa särskild överenskommelse
med arbetstagare om avslutning
av anställning
a) Kommunchef

b)

Sektorchef

c)

Övrig personal

Ordförande
Kommunchef
Sektorchef
Stabschef

Enligt lokala rutiner
med stöd av
personalspecialist

HR-chef

I enlighet med fastställd
policy

Ordförande

Avtalspension som
avviker från policyn
Information ska ske till
kommunstyrelsens
presidium

a)

Beredande
utskott i
samråd med
HR-chef
b) Kommunchef i
samråd med
HR-chef
c) Sektorchef i
samråd med
HR-chef
Kommunchef
sektorchef

8.16

Avstängning på grund av förseelse
med mera

AB § 10

8.17

Avstängning av medicinska skäl

AB § 10 mom 3

Kommunchef
Sektorchef
Verksamhetschef
Chef för
stabsfunktion
Enhetschef

8.18

Beslut om disciplinpåföljd

AB § 11

Kommunchef
Sektorchef efter
samråd med HRkonsult

8.19 a

Uppsägning på grund av
arbetsbrist

7–10 §§ LAS

Kommunchef
Sektorchef efter
samråd med HRchef

8.19 b

Uppsägning på grund av
personliga skäl

18–20 §§ LAS

Kommunchef
Sektorchef efter
samråd med HRchef

8.19 c

Avsked

Kommunchef
Sektorchef efter
samråd med HRchef

8.20

Tecknande av och uppsägning av
kollektivavtal

HR-chef

28

8.21

Beslut om stridsåtgärder

Beredande utskott

Beslut om inriktning löneöversyn

Gäller ej beslut om
anställning på särskilt
visstidsförordnande

Personalärenden enligt 5 § i
kommunstyrelsens reglemente
8.22

Arbetsgivaransvar enligt
arbetsmiljölagen och fatta beslut i
anslutning härtill

8.23

Avskrivning av lönefordran

8.24

Företräda kommunen som
arbetsgivarpart i samverkan eller
förhandling

AML, AFS och SAM

Enligt särskilt beslut
i kommunstyrelsen,
2015-01-08 § 20
HR-chef

11–14, 19 samt 38 §§
MBL

Lönefordran hanteras
enligt centralt avtal

Kommunchef
Sektorchef
Verksamhetschef
Chef för
stabsfunktion
Enhetschef
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Ärendegrupp 9 Planärenden
Nr

Beslut om

9.1

Delegat

Anmärkning

Teckna plankostnadsavtal

Enhetschef
planenheten

Under förutsättning
att beslut om
planuppdrag finns

9.2

Teckna exploateringsavtal

Enhetschef
exploateringsenheten

9.3

Beslut om positiva planbesked
och planuppdrag i de fall stöd för
den avsedda åtgärden finns i en
aktuell eller aktualitetsförklarad
översiktsplan, fördjupad
översiktsplan, eller att åtgärden
är av mindre betydande art

PBL 5 kap. 2 och 5
§§

Sektorchef miljö och
samhällsbyggnad

9.4

Beslut om överenskommelse
med sökanden att planbesked
får lämnas senare än inom fyra
månader

PBL 5 kap. 4 §

Enhetschef
planenheten

9.5

Beslut om huruvida
genomförandet av en
detaljplan kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan
Beslut om huruvida
genomförandet av en
översiktsplan kan antas
medföra en betydande
miljöpåverkan
Beslut om rättelse av skrivfel i
en detaljplan

PBL 5 kap. 11 a § andra
stycket

Enhetschef
planenheten

PBL 3 kap. 9 § andra
stycket

Enhetschef
planenheten

FL § 36

Enhetschef
planenheten

9.6

9.7

Lagrum

Ärendegrupp 10 Naturvårdsärenden
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

10.1

Beslut om interimistiska förbud i
enlighet med miljöbalken 7 kap.
§ 24

Sektorchef

10.2

Teckna kommunala
naturvårdsavtal

Sektorchef

Anmärkning

30

10.3

Avge yttrande över bildande eller
förändringar i avgränsning av
områdesskydd enligt miljöbalken
7 kap. §§ 2 (nationalpark),4
(naturreservat),9
(kulturreservat),9 (naturminne),
12 (djur- och växtskyddsområde),
13 (strandskyddsområde)

Miljöinspektör med
inriktning
naturvård

10.4

Avge yttrande över bildande eller
förändringar i avgränsning av
områdesskydd enligt
miljöbalken 7 kap. § 11
(biotopskyddsområde) samt
naturvårdsavtal från externa
myndigheter

Miljöinspektör med
inriktning
naturvård

10.5

Avge yttrande över förslag till
eller bildande av särskilt
skyddade områden enligt
miljöbalken 7 kap. § 27–28
(natura 2000, internationella
konventioner)

Miljöinspektör med
inriktning
naturvård

10.6

Avge yttrande över förslag till
förändringar av bestämmelser
i enlighet med miljöbalken 8
kap. 1–2 §§, 4 §
(fridlysningsbestämmelser)

Miljöinspektör med
inriktning
naturvård

10.7

Yttrande om ordningsföreskrifter
enligt 7 kap. 30 § inom
områdesskydd.

Miljöinspektör med
inriktning
naturvård

Beslut om
ordningsföreskrifter
tas av
kommunstyrelsen

Ärendegrupp 11 Trafikfrågor
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

11.1

Avge yttrande till
Trafikverket och söka
bidrag/medfinansiering
hos trafikverket

11.2

Beslut om
bärighetsklassning av
vägar

4 kap. 11 §
trafikförordningen

Gatuingenjör med
trafikplanerare som
ersättare

11.3

Beslut om lokala
trafikföreskrifter och
undantag från lokala
trafikföreskrifter

10 kap. 1 §, 3 §
1 p b-e och 14 §
13 kap. 3§ och 4§ 1 st
trafikförordningen

Trafikplanerare/handläggare
exploateringsenheten med
gatuingenjör som ersättare

11.4

Beslut enligt lagen om
gaturenhållning och
skyltning

Lag med särskilda
bestämmelser om
gaturenhållning och
skyltning (1998:814)

Gatuingenjör med
trafikplanerare som
ersättare

Anmärkning

Sektorchef miljö- och
samhällsbyggnad
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11.5

Beslut om flyttning av
fordon

11.6

Godkänna
trafikanordningsplaner
och öppningsanmälningar

11.7

Beslut om förordnande av
parkeringsvakter

11.8

Teckna avtal avseende
gatuanläggning

11.9

Teckna avtal avseende
beställning mellan
kommunen och UEAB
inom beslutad
investerings- eller
driftbudget

Lag (1982:129) om
flyttning av fordon i
vissa fall och
Förordning (1982:198)
om flyttning av fordon
i vissa fall

Trafikplanerare/handläggare
exploateringsenheten med
gatuingenjör som ersättare

Gatuingenjör med
trafikplanerare som
ersättare
6 § lag (1987:24) om
kommunal
parkeringsövervakning
med mera

Enligt de regler som
gäller för arbete på
väg i kommunen

Enhetschef
Exploateringsenheten

Sektorchef Miljö och
samhällsbyggnad med
enhetschef
Exploateringsenheten som
ersättare
Sektorchef miljö- och
samhällsbyggnad
Upp till 1 000 tkr:
Enhetschef
Exploateringsenheten
Upp till 500 tkr:
Gatuingenjör med
trafikplanerare som
ersättare
Kommunchef

11.10

Teckna eller revidera
samverkansavtal eller
andra avtal med UEAB

11.11

Beslut om namn på gator,
vägar och kvarter
inklusive adressättning

Sektorchef miljö- och
samhällsbyggnad
Enhetschef planenheten

11.12

Fatta beslut om bidrag till
bullerskyddsåtgärder

Enhetschef
exploateringsenheten

Enligt regler för
bidrag till
bullerskyddsåtgärder

Ärendegrupp 12 Yttranden, anmälningar med mera
inom verksamheterna individ- och familjeomsorg,
beställning och kvalitet, funktionsnedsättning och
äldreomsorg funktionsnedsättning, vård- och
omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

Anmärkning

12.1

Yttrande till allmän domstol när
den som begått brottslig gärning
kan bli föremål för LVM-vård

31 kap. 2 § BrB

Enhetschef

T
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12.2

Yttrande till statliga, regionala
eller kommunala myndigheter,
annan organisation eller enskild i
ärenden som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt

Verksamhetschef

12.3

Yttrande till tillsynsmyndighet

Verksamhetschef

Tillsynsmyndighet är
IVO, Länsstyrelsen,
JO och JK

12.4

Yttrande till åklagaren i mål med
särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare (LUL)

11 § 1st LUL

Enhetschef

T

12.5

Yttrande till åklagare vid
åtalsprövning

46 § LVM

Enhetschef

12.6

Yttrande enligt namnlagen

45, 46 §§ NamnL

Enhetschef

T

12.7

Yttrande till passmyndighet vid
utfärdande av pass utan
vårdnadshavares medgivande

3 § 2 st
Passförordningen

Enhetschef

T

12.8

Yttrande till länsstyrelsen över
ansökan om äktenskapsdispens

15 kap. 1 § ÄktB

Enhetschef

T

12.9

Yttrande till länsstyrelse i
körkortsärende

3 kap. 8 § och 5 kap. 2 §
Körkortsförordningen

Handläggare

T

12.10

Yttrande till frivårdsmyndigheten
om personundersökningar

6 § (SFS 1991:2041) lag
om särskild
personutredning i
brottmål

Handläggare

12.11

Yttrande till
Rekryteringsmyndigheten

12.12

Yttrande i ärenden om
förordnande av god man eller
förvaltare för någon som har fyllt
16 år

11 kap. 16 § 2 st FB

Handläggare

12.13

Avge yttrande till tingsrätt
angående förordnande av god
man/förvaltare eller särskild
förordnad vårdnadshavare

11 kap. 16 § FB

Handläggare

12.14

Anmälan om missförhållanden
inom omsorger för äldre,
funktionshindrade och individoch familjeomsorgen (Lex Sarah)

14 kap. 2 § SoL

Verksamhetschef

12.15

Anmälan om missförhållanden
inom omsorger för
funktionshindrade enligt LSS och
LASS (Lex Sarah)

24a- 24 b § LSS

Verksamhetschef

12.16

Anmälan om händelser som har
medfört eller hade kunnat medföra
en allvarlig vårdskada (Lex Maria)

Patientsäkerhetslagen 3
kap 5 §

Verksamhetschef
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska

Enhetschef
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12.17

12.18

Beslut om ersättning till
kontaktperson/familj (arvode och
omkostnadsersättning)
- Enligt SKL:s riktlinjer

Enhetschef

- Utöver SKL:s riktlinjer

Verksamhetschef

Beslut om ersättning till
familjehem för barn och unga
(arvode och
omkostnadsersättning)
- Enligt SKL:s riktlinjer

Enhetschef

- Utöver SKL:s riktlinjer

Verksamhetschef

12.19

Beslut om ersättning till särskild
förordnad vårdnadshavare som
tidigare varit familjehemsförälder

6 kap. 11 § SoL

Enhetschef

12.20

Beslut om framställning till
Försäkringskassan om ändring av
mottagare av allmänt barnbidrag

4 § 3 st lag om allmänt
barnbidrag

Handläggare

T

12.21

Underrättelse till
Försäkringskassan om att ett barn
med underhållsstöd placerats i
familjehem respektive flyttat
tillbaka till boförälder

2 § förordningen om
underhållsstöd

Handläggare

T

12.22

Beslut om framställning om
överflyttning av ärende till annan
kommun samt beslut i fråga om
mottagande av ärende

2 a kap. 10 § SoL

Enhetschef

T

12.23

Ansöka hos IVO om överflyttning
av ärende till annan kommun

16 kap. 1 § SoL
2 a kap. 11 § SoL

Enhetschef

T

12.24

Beslut om överklagande av IVO:s
beslut om överflyttning

16 kap. 4 § SoL

Verksamhetschef

12.25

Lämna upplysningar till tingsrätt i
boende-, vårdnads- och
umgängesmål

6 kap. 19 § 2 st FB

Handläggare

T

12.26

Lämna upplysningar till tingsrätt
inför interimistiskt beslut

6 kap. 20 § 2 st FB

Handläggare

T

12.27

Godkänna avtal om att
underhållsbidrag ska betalas för
längre period än tre månader

7 kap. 7 § 2 st FB

Handläggare

T

12.28

Dödsboanmälan

20 kap. 8 a§ ÄB

Handläggare

12.29

Beslut att utbetala
assistansersättning till annan
person än den som är berättigad
till insatsen

11 § LSS

Handläggare

12.30

Yttrande avseende umgängesstöd

6 kap. 15 c § FB

Handläggare
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Kommunal hyresgaranti

Lag (2009:47) om vissa
kommunala
befogenheter

Se även riktlinjer för
kommunal
hyresgaranti i
Ulricehamns kommun

12.31 a

-

Bevilja hyresgaranti enligt
Riktlinjer för kommunal
hyresgaranti i Ulricehamns
kommun och minimikraven
enligt 3.3

Enhetschef

12.31 b

-

Bevilja hyresgaranti enligt
Riktlinjer för kommunal
hyresgaranti i Ulricehamns
kommun, med åtaganden
utöver minimikraven enligt 3.3

Verksamhetschef

12.31 c

-

Infriande av kommunal
hyresgaranti

Verksamhetschef

12.31 d

-

Ansöka om statligt bidrag för
hyresgarantier

Enhetschef

Aktivera regressrätt och ansöka
om betalningsföreläggande

Beslut om detta
fattas enligt punkt
3.2 i denna
delegationsordning

Ärendegrupp 13 Anmälan till överförmyndare
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

Anmärkning

13.1

Beslut om att anmäla behov av god
man/förvaltare till
överförmyndare

5 kap. 3 § SoF

Enhetschef
Handläggare

T

13.2

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om att behov av
god man/förvaltare inte längre
föreligger

5 kap. 3 § SoF

Enhetschef
Handläggare

T

13.3

Beslut om anmälan till
överförmyndaren om förhållanden
beträffande förvaltningen av
underårigs egendom

5 kap. 3 § SoF

Enhetschef

Avser all slags
egendom och
inkomster
T

13.4

Beslut om att anmäla behov av god
man/förvaltare till
överförmyndare

15 § LSS

Enhetschef
Handläggare

T

13.5

Beslut om att anmäla till
överförmyndaren om att behov av
god man/förvaltare inte längre
föreligger

15 § LSS

Enhetschef
Handläggare

T
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Ärendegrupp 14 Förskole- och
skolbarnomsorgsverksamheten Förskola och
skolbarnomsorg
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

Anmärkning

14.1

Överenskommelse med annan
kommun om placering av barn

SL 8:12

Verksamhetschef

Gäller om det finns
särskilda skäl

14.2

Inhämtande av yttrande vid
mottagande av barn från annan
kommun.

SL 8:13

Verksamhetschef

Gäller om det finns
särskilda skäl

14.3

Årligen upprätta en plan för att
förebygga och förhindra
kränkande behandling

SL 6:8

Förskolechef
Rektor

14.4

Avge yttrande/svar till
Skolinspektionen, Barn- och
elevombudet eller liknande i
anmälningsärenden

14.5

Tillsyn av fristående verksamhet
inom förskola i Ulricehamns
kommun

SL 26 kap 4 §

Verksamhetschef

I de delar som riktar
sig till huvudmannen

Förskolechef
Rektor

I de delar som riktar
sig till den enskilda
enheten

Verksamhetschef

Ärendegrupp 15 Förskoleklass
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

15.1

Tillsyn att elever gör sin
skolplikt/får föreskriven
utbildning
Överenskommelse med annan
kommun om placering av barn

SL 7:21

Rektor

SL 9:12

Rektor
Verksamhetschef

Gäller om det finns
särskilda skäl
Gäller om det finns
särskilda skäl

15.2
15.3

Inhämtande av yttrande vid
mottagande av barn från annan
kommun

SL 9:13

Rektor
Verksamhetschef

15.4

Årligen upprätta en plan för att
förebygga och förhindra
kränkande behandling

SL 6:8

Rektor

15.5

Avge yttrande/svar till
Skolinspektionen, Barn- och
elevombudet eller liknande i
anmälningsärenden

Anmärkning

Verksamhetschef

I de delar som riktar
sig till huvudmannen

Förskolechef

I de delar som riktar
sig till den enskilda
enheten
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Ärendegrupp 16 Grundskolan
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

16.1

Tillsyn att elever fullgör sin
skolplikt/får föreskriven
utbildning

SL 7:21

Rektor

16.2

Beslut om vid vilken skolenhet
som lovskola ska anordnas
Överenskommelse med annan
kommun om placering av elev

SL 10:23 e

Verksamhetschef

SL 10:24

Verksamhetschef

16.4

Inhämtande av yttrande vid
mottagande av elev från annan
kommun

SL 10:25

Rektor
Verksamhetschef

16.5

Beslut om ytterligare
undervisningstid utöver den
garanterade undervisningstiden

Skolförordningen 9:3

Rektor

16.6

Beslut om fördelning mellan
årskurserna av undervisningstiden

Skolförordningen 9:4

Verksamhetschef

16.7

Fastställande av terminstider

Skolförordningen 3:3

Sektorchef

16.8

Årligen upprätta en plan för att
förebygga och förhindra
kränkande behandling

SL 6:8

Rektor

16.9

Avge yttrande/svar till
Skolinspektionen, Barn- och
elevombudet eller liknande i
anmälningsärenden

16.3

16.10

Särskild undervisning enligt 20 §
anordnas av den som är huvudman
för den utbildning som eleven
annars deltar i.

SL 24:22

Anmärkning

Beslut efter samråd
med berörda rektorer
Gäller om det finns
särskilda skäl

Beslut ska tas efter
förslag från rektor

Verksamhetschef

I de delar som riktar
sig till huvudmannen

Rektor

I de delar som riktar
sig till den enskilda
enheten

Rektor

För elev som på grund
av sjukdom eller
liknande skäl inte kan
delta i det vanliga
skolarbetet, ska
särskild undervisning
anordnas i hemmet
eller på annan lämplig
plats

Anmärkning

Ärendegrupp 17 Fritidshem
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

17.1

Årligen upprätta en plan för att
förebygga och förhindra
kränkande behandling

SL 6:8

Rektor
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17.2

Avge yttrande/svar till
Skolinspektionen, Barn- och
elevombudet eller liknande i
anmälningsärenden

Verksamhetschef

I de delar som riktar
sig till huvudmannen

Rektor

I de delar som riktar
sig till den enskilda
enheten

Ärendegrupp 18 Gymnasieskolan
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

Anmärkning

18.1

Beslut om vilka kurser som ska
erbjudas som programfördjupning

Gyf 4:6

Rektor

18.2

Beslut om vilka kurser som ska
erbjudas som individuellt val

Gyf 4:7

Rektor

18.3

Beslut om antalet
undervisningstimmar för varje
kurs, ämnesområde och för
gymnasiearbetet, samt fördelning
av undervisningstid

Gyf 4:22

Rektor

18.4

Beslut att en elevs utbildning på
ett nationellt program till sitt
innehåll får avvika

SL 16:14

Rektor

18.5

Beslut att utbildningen på ett
nationellt program får fördelas på
längre tid än tre läsår

SL 16:15

Rektor

18.6

Beslut att utbildningen på ett
nationellt program får fördelas på
längre tid än tre läsår, om eleven
har läst ett reducerat program,
eller om det i övrigt finns
särskilda skäl för det

Gyf 9:7

Rektor

18.7

Beslut att förlänga
preparandutbildningen till två år

SL 17:5

Rektor

Paragrafen har
upphävts

18.7

Beslut att minska utbildningen på
introduktionsprogram

SL 17:6

Rektor

Om det finns särskilda
skäl

18.8

Beslut att fastställa en plan för
utbildningen på ett
introduktionsprogram

SL 17:7

Rektor

18.9

Beslut att ansöka om att en
utbildning inom de nationella
programmen ska godkännas som
särskild variant

Gyf 5:4

Rektor efter samråd
Verksamhetschef

18.10

Beslut att ansöka om att en
utbildning ska vara
riksrekryterande

Gyf 5:14

Rektor efter samråd
Verksamhetschef

18.11

Beslut att ansöka om att få
anordna en idrottsutbildning vid
ett riksidrottsgymnasium

Gyf 5:24

Rektor efter samråd
Verksamhetschef

18.12

Beslut att ansöka om nationellt
godkänd idrottsutbildning

Gyf 5:28

Rektor efter samråd
Verksamhetschef
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18.13

Beslut att arbetsplatsförlagt
lärande ska finnas på
högskoleförberedande program
och omfattning av detsamma

Gyf 4:12

Rektor

18.14

Beslut om dagarna för höst- och
vårterminens början och slut

Gyf 3:2

Sektorchef

18.15

Inhämtande av yttrande från den
sökandes hemkommun

SL 16:48

Antagningssekreterare

18.16

Beslut om antal platser (fri kvot)
som ska avsättas

Gyf 7:3

Rektor

18.17

Beslut att en sökande ska
genomgå ett inträdesprov

Gyf 7:8

Rektor
Biträdande rektor

18.18

Beslut att elev ska få byta
studieväg

Gyf 7:9

Rektor
Biträdande rektor

18.19

Beslut att eleverna ska hålla sig
med enstaka egna hjälpmedel

SL 15:17

Rektor
Biträdande rektor

18.20

Upprättande av avtal
(utbildningskontrakt) för den
gymnasiala lärlingsutbildningen

SL 16:11 a

Rektor

18.21

Årligen upprätta en plan för att
förebygga och förhindra
kränkande behandling

SL 6:8

Rektor

18.22

Avge yttrande/svar till
Skolinspektionen, Barn- och
elevombudet eller liknande i
anmälningsärenden

18.23

Särskild undervisning enligt 20 §
anordnas av den som är
huvudman för den utbildning som
eleven annars deltar i

18.24

Beslut om beviljande av
överföring av skolpeng för
utlandsstudier på gymnasienivå

SL 24:22

Verksamhetschef

I de delar som riktar
sig till huvudmannen

Rektor

I de delar som riktar
sig till den enskilda
enheten

Rektor

För elev som på grund
av sjukdom eller
liknande skäl inte kan
delta i det vanliga
skolarbetet, ska
särskild undervisning
anordnas i hemmet
eller på annan lämplig
plats.

Sektorchef

En hemkommun har
enligt gällande
lagstiftning ingen
skyldighet att betala
för studier vid skolor
utomlands

Ärendegrupp 19 Grundsärskolan
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

Anmärkning

39

19.1

Avgöra om en elev som tas emot i
grundsärskolan ska läsa ämnen
eller ämnesområden

SL 11:8

Rektor

19.2

Överenskommelse med annan
kommun om placering av elev

SL 11:24

Verksamhetschef

19.3

Inhämtande av yttrande vid
mottagande av elev från annan
kommun

SL 11:25

Rektor

19.4

Beslut om ytterligare
undervisningstid utöver den
garanterade undervisningstiden

Skolförordningen 10:2

Rektor

19.5

Beslut om fördelning mellan
årskurserna av undervisningstiden

Skolförordningen 10:3

Verksamhetschef
efter förslag av
rektor

19.6

Fastställande av terminstider

Skolförordningen 3:3

Sektorchef

19.7

Årligen upprätta en plan för att
förebygga och förhindra
kränkande behandling

SL 6:8

Rektor

19.8

Avge yttrande/svar till
Skolinspektionen, Barn- och
elevombudet eller liknande i
anmälningsärenden

Verksamhetschef
- I de delar som
riktar sig till
huvudmannen
Rektor
- I de delar som
riktar sig till den
enskilda enheten

19.9

Särskild undervisning enligt 20 §
anordnas av den som är huvudman
för den utbildning som eleven
annars deltar i

SL 24:22

Rektor

För elev som på grund
av sjukdom eller
liknande skäl inte kan
delta i det vanliga
skolarbetet, ska
särskild undervisning
anordnas i hemmet
eller på annan lämplig
plats

Ärendegrupp 20 Gymnasiesärskolan
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

20.1

Överenskommelse med annan
kommun eller landsting om
mottagande av elev

SL 19.40

Rektor

20.2

Inhämtande av yttrande vid
placering av elev från annan
kommun

SL 19:41

Rektor

20.3

Beslut om vilka kurser som ska
erbjudas som individuellt val

Gyf 4:7 a

Rektor

Anmärkning

40

20.4

Beslut att utbildningen får
fördelas på längre tid än fyra
läsår

SL 19:17

Rektor

20.5

Beslut att arbetsplatsförlagt
lärande byts mot motsvarande
utbildning förlagd till skolan

Gyf 4:13

Rektor

20.6

Beslut om antalet
undervisningstimmar för varje
kurs, varje ämnesområde,
gymnasiearbetet och
gymnasiesärskolearbetet samt
om hur fördelningen av
undervisningstiden över läsåret
ska göras

Gyf 4:22

Rektor

20.7

Beslut om dagarna för höst- och
vårterminens början och slut

Gyf 3:2

Sektorchef

20.8

Årligen upprätta en plan för att
förebygga och förhindra
kränkande behandling

SL 6:8

Rektor

20.9

Avge yttrande/svar till
Skolinspektionen, Barn- och
elevombudet eller liknande i
anmälningsärenden

20.10

Särskild undervisning enligt 20 §
anordnas av den som är
huvudman för den utbildning
som eleven annars deltar i

SL 24:22

Verksamhetschef

I de delar som riktar
sig till huvudmannen

Rektor

I de delar som riktar
sig till den enskilda
enheten

Rektor

För elev som på grund
av sjukdom eller
liknande skäl inte kan
delta i det vanliga
skolarbetet, ska
särskild undervisning
anordnas i hemmet
eller på annan lämplig
plats

Ärendegrupp 21 Kommunal vuxenutbildning
(Komvux)
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

Anmärkning

21.1

Avge yttrande till annan kommun

SL 20:14

Rektor

21.2

Beslut att ansöka om en ny
nationell kurs på gymnasial nivå

Fvx 2:5

Rektor
Verksamhetschef
efter samråd med
rektor

Avser utbildning på
grundläggande nivå
och särskild
utbildning på
grundläggande nivå
Avser utbildning på
grundläggande nivå
och särskild
utbildning på
grundläggande nivå

21.3

Beslut om vilka nationella kurser
som ska ges

Fvx 2:9

Rektor

41

21.4

Beslut att böcker och lärverktyg
ska anskaffas av eleverna själva,
eller erbjudas mot avgifter som
högst motsvarar
anskaffningskostnaden
Elever inom utbildning i svenska
för invandrare ska utan kostnad
ha tillgång till böcker och andra
lärverktyg som behövs för en
tidsenlig utbildning.
Huvudmannen får dock besluta
att elever ska hålla sig med
enstaka egna lärverktyg

SL 20:7

Verksamhetschef

21.5

Upprättande av en individuell
studieplan för varje elev

SL 20:8

Rektor

21.6

Beslut att utbildningen på kursen
ska upphöra, om eleven saknar
förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg.

SL 20:9

Rektor

21.7

Beslut att minska omfattningen av
undervisningen i svenska för
invandrare

SL 20:24

Rektor

21.8

Årligen upprätta en plan för att
förebygga och förhindra
kränkande behandling

SL 6:8

Rektor

21.9

Avge yttrande/svar till
Skolinspektionen, Barn- och
elevombudet eller liknande i
anmälningsärenden

Verksamhetschef

I de delar som riktar
sig till huvudmannen

Rektor

I de delar som riktar
sig till den enskilda
enheten

Ärendegrupp 21 Särskild utbildning för vuxna
Nr

Beslut om

Lagrum

Delegat

21.1

Avge yttrande till annan kommun

SL 21:7

Rektor

21.2

Beslut att ansöka om en ny
nationell kurs på gymnasial nivå

Fvx 2:5

Verksamhetschef
efter samråd med
rektor

21.3

Beslut om vilka nationella kurser
som ska ges

Fvx 2:9

Rektor

21.4

Beslut att böcker och lärverktyg ska SL 21:6
anskaffas av eleverna själva, eller
erbjudas mot avgifter som högst
motsvarar anskaffningskostnaden

Anmärkning

Verksamhetschef

42

21.5

Årligen upprätta en plan för att
SL 6:8
förebygga och förhindra kränkande
behandling

Rektor

21.6

Avge yttrande/svar till
Skolinspektionen, Barn- och
elevombudet eller liknande i
anmälningsärenden

Verksamhetschef
- I de delar som
riktar sig till
huvudmannen
Rektor
- I de delar som
riktar sig till den
enskilda enheten

Ärendegrupp 22 Tecknande av avtal inom
lärandeverksamheterna
Nr

Beslut om

22.1

Interkommunal ersättning avseende
mottagande av elev från andra
kommuner

Verksamhetschef
efter samråd med
sektorchef

22.2

Interkommunal ersättning avseende
placering i annan kommuns förskola,
grundskola, friskola, särskola,
specialskola, gymnasieskola eller
gymnasiesärskola

Verksamhetschef
efter samråd med
sektorchef

22.3

Beslut om bidrag till fristående
verksamheter inom förskola,
förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola, gymnasiesärskola
och pedagogisk omsorg
Beslut om att teckna avtal med
fristående verksamhet inom förskola
i Ulricehamns kommun

22.4

Lagrum

Delegat

Skolförordningen 14
kap. och Gyf 13 kap.

Sektorchef med
kommunchef som
ersättare

Skollagen 2 kap 7 § 2
st

Sektorchef med
kommunchef som
ersättare

22.5

Uppdragsutbildning enligt uppgjord
arbetsordning

Rektor

22.6

Flyktingundervisning

Rektor

22.7

Rekvirering av statsbidrag

Sektorchef

Anmärkning

43
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Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete
2022
Dnr 2021/464

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022, inklusive budget, antas.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021–2025
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet.
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden.
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälsooch sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot
insats.
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022 med budget har
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-10-01 från kanslichef
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022, inklusive budget, antas.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning
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Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för gemensamt
folkhälsoarbete 2022
Diarienummer 2021/464, löpnummer 3350/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022, inklusive budget, antas.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021–2025
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet.
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden.
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälsooch sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot
insats.
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022 med budget har
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter.

Ärendet
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021–2025
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet.
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår ska vara parterna tillhanda senast den 31
oktober och fastställas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare för
gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av folkhälsstrategtjänst,
beloppet index uppräknas ärligen under avtalsperioden. Finansieringen av detta avtal sker
genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen.
Kommunen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samfinansierar folkhälsoinsatser, som
regleras genom en årlig verksamhetsplan och budget, enligt 50/50 principen. Som
finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats.
Förslag och budget till Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022 har tagits fram
efter dialogmötet mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet. Gemensamma
prioriteringar utifrån hälsoläge och folkhälsodialog är att fokusera på grupperna barn och
unga och äldre personer. Fokusområden för verksamhetsplanen är jämlikhet i hälsa, ett
starkare lokalt civilsamhälle och goda levnadsvanor.
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Enligt avtalet ska antagen verksamhetsplan översändas till Södra hälso- och
sjukvårdsnämnd.

Beslutsunderlag
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Beslut lämnas till
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Lena Brännmar
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Verksamhetsplan för lokalt
folkhälsoarbete

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun inom
sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är
ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa.
Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det
lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet
för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen
mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av kommunens
folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, Västra
Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen skickas till
lars.paulsson@vgregion.se senast den 31 oktober. Planen blir giltig när kommunens
ansvariga styrelse/nämnd och södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om planen.
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2

Styrning och ledning

Ulricehamns kommun är organiserad i en nämnd och en förvaltning. I Ulricehamns kommun
har kommunstyrelsen allt verksamhetsansvar och är en övergripande ledningsfunktion för
förvaltningen. Förvaltningen leds av kommunchefen. Kommunstyrelsen har utsett politiker
med olika ansvar där fyra politiker är mer insatta i folkhälsopolitiken och -arbetet genom mer
kontakt med folkhälsostrategen. Det är även dessa politiker som för dialog med södra hälsooch sjukvårdsnämnden.
Folkhälsostrategstjänsten är centralt placerad i kommunledningsstaben under
kanslifunktionen. Där ingår tjänstepersoner som arbetar med den politiska processen,
utredare, kommunjurist och överförmyndare men även tjänster som är av liknande karaktär
som folkhälsostrategstjänsten. Dessa tjänster innefattar till exempel
krisberedskapssamordnare och säkerhetssamordnare samt en enhet för strategi- och
utvecklingsfrågor där strategerna i Ulricehamns kommun är placerade. Enheten består av
enhetschef och miljöstrateg, IT-strateg, planeringsstrateg, utvecklingsstrateg samt
folkhälsostrateg i syfte att skapa positiva synergieffekter mellan dessa. Placeringen möjliggör
arbete med hela kommunen och närhet till förvaltningsledning samt politiska forum.
De politiska forum som behandlar folkhälsofrågorna är kommunstyrelsen framförallt genom
de politiker som arbetar mer med folkhälsopolitik, men även genom kommunfullmäktige.
Folkhälsostrategen har också tillgång till förvaltningsledning och respektive sektors
ledningsgrupp när det är relevant. I arbetet med Ulricehamns kommuns flera temaveckor,
där ett flertal syftar till att stärka folkhälsan, har en styrgrupp tillsats bestående av samtliga
sektorschefer och leds av kommunikationschef där bland annat folkhälsostrategen är
föredragshållare. Vidare deltar också folkhälsostrateg i lokal närvårdssamverkan, i det lokala
brottsförebyggande rådet och ett flertal andra lokala arbetsgrupper.
Målen och insatserna i verksamhetsplanen läggs in i Ulricehamns kommuns system för
verksamhetsplanering och uppföljning, Stratsys. Där fördelas ansvaret till respektive sektor,
verksamhet och enhet där dessa sedan rapporterar och analyserar hur de arbetat med de mål
och insatser de ansvarat för. Genom detta arbete kommer målen och insatserna in i
respektive ansvarig chefs verksamhetsplan som sedan förankrar och arbetar med insatserna
tillsammans med sina medarbetare. Verksamhetsplanerna är tänkta att användas vid
medarbetarsamtalen där varje medarbetare fördelas uppgifter att särskilt arbeta med. Alla
medarbetare i kommunen kan via intranätet se sin enhets verksamhetsplan i Stratsys, där de
relevanta insatserna och målen från verksamhetsplanen återfinns. Som underlag till
budgetprocessen gör Ulricehamns kommun en omvärldsanalys där folkhälsostrateg bidrar
med en del som tillsammans med andra kommunövergripande områden utgör ett stöd till
sektorernas och verksamheternas omvärldsanalyser.
De prioriterade grupperna kommer ges möjlighet till inflytande och delaktighet genom att
utformningen av insatserna görs i samverkan med representanter från grupperna, samt
evidensbaserade metoder och aktiviteter. Detta genomförs regelbundet i dialog med
deltagare, kommunala råd och civilsamhälle.
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Utgångspunkter för samverkansavtal
och verksamhetsplan

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet
medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan
kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom
samverkansavtalet.
Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen
för folkhälsoarbetet





Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.
FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att alla
ska inkluderas och ingen lämnas utanför.

Exempel på regionala/lokala styrande dokument och uppdrag som ligger
till grund för prioriteringar och insatser
Regionala dokument





Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030
Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument
Kraftsamling fullföljda studier

Kommunala dokument








Översiktsplan för Ulricehamns kommun.
Ulricehamns kommuns verksamhetsplan.
Handlingsplan för ANDT förebyggande arbete (förslag på ny handlingsplan
beslutas om i september 2021, vid bifall börjar den gälla 2022 och innefattar
ANDTS)
Handlingsplan för jämställdhet.
Grundskolan handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik
Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande

3.1 Ökad jämlikhet i hälsa en förutsättning för
hållbar utveckling
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s
Agenda 2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Främjande och
förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är integrerade i målens alla delar.
Målen förenar även ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för
folkhälsoarbetet, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor
eller rättigheter och enskilda sakfrågor.
I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara
hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och
utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att
ingen lämnas utanför.
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3.1.1 Bestämningsfaktorer för hälsa
För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och
förutsättningar. Dessa villkor och förutsättningar benämns ofta som hälsans
bestämningsfaktorer.
Hälsans bestämningsfaktorer består av både livsvillkor och levnadsvanor. I modellen
nedan markerar gul färg de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de
individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Sambanden mellan hälsans
bestämningsfaktorer och hälsan är komplexa. Politiska beslut påverkar invånarnas
livsvillkor som i sin tur påverkar invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor.
Ojämlikhet i hälsa skapas när olika grupper systematiskt har olika livsvillkor och
levnadsvanor, vilket resulterar i ojämlika möjligheter till ett gott liv.

Bild 2. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”.
Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på hälsans
bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.

3.1.2 Hälsoläget
Hälsoläget syftar till att ge ett underlag som övergripande beskriver vilka kommunens
utmaningar inom folkhälsoområdet är. Beskrivningen ger stöd i dialoger och vid val av
prioriterade områden, insatser, målgrupper för att främja utvecklingen av en mer jämlik
hälsa.

Kommunala bakgrundsfakta
I slutet av år 2020 hade Ulricehamn 24 704 invånare där 49,1 % är juridiska kvinnor och
50,9 % är juridiska män. Av Ulricehamns invånare är 86,5 % födda i Sverige och 13,5 % är
födda utomlands. Medelåldern är 43,6 år. 30,9 % av invånarna bor på landsbygd jämfört med
i hela Sverige där 12,6 % bor utanför tätort. I kommunen har 84,3 % av invånarna mellan
20–64 år ett arbete jämfört med hela landet där 79,5 % arbetar (SCB).

Hälsodata
År 2018 var det 78,6 % av totala antalet elever i åk 9 som var behöriga till yrkesprogram efter
sommarskola i Ulricehamns kommun. År 2019 hade det skett en ökning till 86,2 % för att år
2020 sjunka till 85,6 %. År 2021 var 88,8% behöriga till yrkesprogram (Sektor lärande
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Ulricehamns kommun). Sedan år 2006 har trenden varit nedåtgående i hela landet vilket även
stämmer överens med Ulricehamns kommun men där sommarskolan lyfter resultatet (Kolada
och Folkhälsomyndigheten). Både arbete och utbildning är viktiga skyddsfaktorer mot sociala
problem och ohälsa. I Ulricehamns kommun 2020 var utbildningsnivån i åldern 25–64 år
följande; 13,7 % av invånarna hade förgymnasial utbildning, 52,2 % hade gymnasial
utbildning och 32,2 % hade eftergymnasial utbildning (Kolada). En annan viktig faktor för
människors hälsa är delaktighet och hur människor upplever tillhörighet. I Ulricehamns
kommun är delaktighet i sport relativt stor medan inom kultur i mindre utsträckning. 88,3 %
röstade i riksdagsvalet år 2018, en ökning med 1,2 % från valet innan (SCB).
I åldern 16–86 år är det 36 % som upplever ängslan, oro eller ångest. I hela Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden är kvinnor överrepresenterade i denna kategori. I åldern 16–29 år uppger
65 % av tjejerna att de upplever ängslan, oro eller ångest medan 36 % av killarna upplever
samma känslor. BRIS senaste årsrapport om barns mående och utsatthet rapporterar att
samtalskontakten har ökat sedan Covid-19-pandemin bröt ut, främst gällande deras psykiska
ohälsa som ångest och nedstämdhet (BRIS, rapport 2021:1). Det har skett en ökning från
föregående år bland äldre inom äldreomsorgen som upplever sig ensamma, har ängslan samt
oro där covid-19-pandemin och därmed besöksförbudet har bidragit till ökningen
(Socialstyrelsen). Även i Ulricehamns kommun upplevs ensamhet bland äldre och insatser
behövs för att bekämpa detta.
I Västra Götalandsregionen har upplevelsen av otrygghet ökat sedan 2015. Upplevelse av
otrygghet kan leda till fysisk inaktivitet, stress och isolering. 20 % i Ulricehamns kommun
känner sig otrygga. Över hela regionen känner sig kvinnor i alla ålderskategorier mest otrygga
där den högsta procenten är 41 % i åldern 16–29 år (Hälsoläget, Västra Götalandsregionen).
Utifrån vad statistik visar finns det behov av åtgärder för området levnadsvanor där invånarna
behöver öka sin fysiska aktivitet samt förbättra sin kost. Endast 19 % äter frukt, grönsaker
eller bär minst tre gånger om dagen och endast 39 % är aktiva minst en timme i veckan
(rekommendationerna är att röra på sig minst 150 minuter per vecka). 19 % av både pojkar
och flickor i åldern 16–29 år har riskabla alkoholvanor vilket är en av fem riskfaktorer för
förlorade friska levnadsår. 6 % av skolungdomarna har narkotikaerfarenhet, 17 % uppger att
de röker och 15 % av skolungdomarna snusar. Ulricehamns skolungdomar ligger relativt högt
om man jämför med hela Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden (Hälsoläget, Västra
Götalandsregionen).

3.1.3 Utmaningar och prioriteringar
Ulricehamns kommuns utmaningar är utifrån det som beskrivits ovan framförallt relaterade
till levnadsvanor, goda förutsättningar för hälsa och ett starkare civilsamhälle inom
målgrupperna barn och unga samt äldre.

Gemensamma prioriteringar utifrån hälsoläge och vårdialog
 Alla barn och unga samt äldre, oavsett funktionsförmåga.
 Fullföljda studier, ingår i jämlik hälsa
 Goda levnadsvanor,
 Meningsfull fritid, insatser för prioriteringen sker inom området Ett starkare
lokalt civilsamhälle.
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Gemensam budget för lokalt
folkhälsoarbete

Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare.
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs
i en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.
Det är i första hand de insatser som genomförs inom avtalet, med gemensamma medel, som
ska finnas med i verksamhetsplan och budget. Insatserna ska utgå från utgångspunkterna för
samverkansavtalet och verksamhetsplanen, hälsoläget och de gemensamma prioriteringarna.
Insatser som helt finansieras av kommunen, eller via medel från annan part, kan skrivas in i
matrisen. Dessa insatser särskiljs genom att texten ”Insatsen görs utanför avtalet och
finansieras av kommunens egna medel” (eller annan part). skrivs längst ner i rutan
”Genomförande”. I budget skrivs dessa medel in i kolumnen ”Övrigt”.
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4.1 Folkhälsoinsatser
Här skrivs namnen på de områden kommunen kommer arbeta med, vilka insatserna blir och
för vilka målgrupper. Skriv under genomförande vad som ska göras, vad som ska uppnås
med insatsen, hur den ska genomföras och vilka parter/aktörer som deltar i genomförandet.
Insatserna följs upp i avtalsuppföljningen och kommunen svarar på vad insatsen har lett till,
om insatsen genomfördes enligt plan, en förklaring till eventuell avvikelse och hur insatsen
genomförandes istället, och vad kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.
Område: Jämlikhet i hälsa
Insats/målgrupp

Genomförande

Erbjuda föräldrastöd
till alla föräldrar med
barn upp till 18 år
Målgrupp: Föräldrar
med barn upp till 18
år.

Strategiskt arbete för samverkan
kring föräldrastöd. Det kräver 75 %
tjänst föräldrastödsutvecklare som
samordnar och utvecklar
föräldrastödet som är placerad på
Ulricehamns familjecentral.
Kommunen finansierar sedan
årsskiftet 2019/2020 ytterligare 25 %
tjänst föräldrastödsutvecklare för att
möjliggöra stärkt arbete och rätten till
heltid som är i linje med kommunens
arbete Heltid som norm. Tjänsten
som föräldrastödsutvecklare är del av
kommunens motfinansiering.

Öka måluppfyllelsen
Målgrupp: Barn och
unga, deras viktiga
vuxna samt all
personal som arbetar
runt barn och unga.

Föräldrastödet ska arbeta för att tidigt
möta föräldrars behov av stöd kring
föräldraskapets utmaningar genom
att erbjuda mötesplatser och
lättillgängligt stöd för föräldrar, samt
stärka det sociala nätverket runt barn
och föräldrar. Utifrån Västra
Götalandsregionens fokus på tidiga
insatser och kraftsamling Fullföljda
studier utveckla strukturer och stärka
arbetet med tidiga insatser
tillsammans med familjecentral,
förskola, grundskola, gymnasium,
integrationscenter, IFO barn och
unga, kultur och fritid och Västra
Götalandsregionen. Detta förväntas
leda till en ökad trygghet i
föräldraskapet och en god uppväxt för
barnen i Ulricehamns kommun.
Öka skolnärvaron genom aktiviteter
såsom utbildningar och systematisk
handledning för personal samt
föreläsningar och materialinköp för
elever och personal som verkar för att
göra miljön i grundskolan mer

Uppföljning
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attraktiv. Aktiviteterna och
materialinköpen ska leda till ökad
rörelse bland eleverna på rasterna.
Syftet är att främja goda
förutsättningar för barn, unga och
deras viktiga vuxna för att fler elever
ska fullfölja grundskola och
gymnasium, genom att prova nya och
strukturera befintliga metoder för
ökad skolnärvaro.

Stärka den psykiska
hälsan
Målgrupp: Unga,
deras viktiga vuxna
samt all personal som
arbetar runt unga.

Insatsen är en del i utvecklingsarbetet
med att öka andelen behöriga till
yrkesprogram och att fler
gymnasieelever tar examen. Den är
också en del i Västra
Götalandsregionens kraftsamling
Fullföljda studier och fokus på tidiga
insatser.
Ge verktyg, metoder och ökad
förståelse för ungas förutsättningar
till viktiga vuxna kring barn och unga
samt till personal som arbetar med
unga (eller barn och unga), genom att
genomföra en föreläsning.

Syfte: Att främja (eller stärka) den
psykiska hälsan bland unga samt att
skapa en bättre skolmiljö med fler
elever som går ut gymnasiet med
examen eller studiebevis. Särskilt
fokus är gymnasieelever och är i linje
med Västra Götalandsregionens
kraftsamling Fullföljda studier.
Trygghetsskapande
Utifrån kommunens arbete med
arbete
metoden Effektiv samordning för
Målgrupp:
trygghet (EST) arbeta
kommunövergripande. trygghetsskapande.
Syftet är att stärka tilliten och den
upplevda tryggheten i kommunen.
Arbetet görs tillsammans med olika
delar av kommunens organisation och
bolag, polismyndigheten, lokalt
näringsliv och Västra
Götalandsregionen.
Delta i Ulricehamns Pride eller
uppmärksamma hbtqi-frågor på
annat sätt, antirasism och arbete med
jämställdhetsintegrering.

Skapa jämlika
förutsättningar och
livsvillkor
Målgrupp:
kommunövergripande,
Syftet är att stärka det kommunala
hbtqi-personer och
arbetet för jämställdhet, hbtqipersoner födda
personer och personer födda utanför
utanför Sverige.
Sverige.
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Hållbar social
utveckling i förskolan
Målgrupp: barn och
personal inom
förskolan

Genomförs i samarbete med bland
annat civilsamhället och
länsstyrelsen.
Stärka barnens självkänsla,
gemenskap och delaktighet genom att
bidra till utveckling av
uteverksamheten där pedagoger
samlar barn i samarbets- och
tillitsövningar i en strukturerad
modell för såväl förskolans yngre som
äldre barn.
Syftet är att stärka det sociala
samspelet, självtilliten, solidaritet,
öppenhet och respekt samt social
utveckling som en del av hållbar
utveckling. Förskolan upplever att
barn har svårare att ingå i ett socialt
sammanhang och ser behov av att
stärka barnen i detta.

Ungas meningsfulla
fritid
Målgrupp: barn och
unga

Insatsen kommer involvera alla
förskoleområden och förskolor samt
går i linje med Västra
Götalandsregionens fokus på tidiga
insatser och kraftsamling Fullföljda
studier.
Stärka arbetet med att nå och skapa
aktivitet för och tillsammans med
unga som annars inte deltar i
organiserad fritidsverksamhet.
Syftet är att minska utanförskapet,
stärka relationen och förtroendet
mellan ungdomar och vuxna.
Insatsen görs tillsammans med
kommunala verksamheter och kan
komma att involvera andra aktörer
beroende på de aktiviteter som
ungdomarna vill ha. Exempelvis
civilsamhälle, näringsliv och polisen.

Område: Ett starkare lokalt civilsamhälle
Insats/målgrupp Genomförande
Stöd till
folkhälsoinsatser i
det lokala
civilsamhället

Minimum är två beviljade
ansökningar.

Uppföljning
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Målgrupp:
civilsamhället.

Syftet är att uppmuntra till ett lokalt
civilsamhälle som genomför
förebyggande och hälsofrämjande
aktiviteter som inte ingår i deras
ordinarie aktiviteter samt möjliggöra
hälsofrämjande
verksamhetsutveckling. Genom
ekonomiskt stöd uppmuntra
civilsamhället till fler
folkhälsoinsatser, eftersom antalet
deltagartillfällen i idrottsföreningar
minskar och upplevd ensamhet bland
äldre ökar.

Område: Goda levnadsvanor
Insats/målgrupp Genomförande
Minska bruket av
alkohol, narkotika,
dopning, tobak och
spel om pengar
Målgrupp: unga
och deras viktiga
vuxna samt
personal som
arbetar runt unga.

Utifrån den reviderade kommunala
handlingsplanen för ANDTSförebyggande arbeta med de givna
aktiviteterna. Exempelvis föreläsning
och stöd till ungas viktiga vuxna
genom antilangningskampanjer och
samtal vid mötesplatser för
vårdnadshavare samt föreläsningar
och information gentemot unga.
Syftet är att fortsätta trenden i att
färre ungdomar i Ulricehamns
kommun brukar ANDTS och verka för
att fler minskar bruket av ANDTS
särskilt bland elever på gymnasiet och
högstadiet.

Senior Sport
School
Målgrupp:
personer över 60
år.

Insatsen görs i samverkan med
länsstyrelsen, civilsamhället,
polismyndigheten, IFO och
verksamheter som möter barn och
unga samt deras viktiga vuxna.
Genomföra två Senior Sport School
för personer 60+ år. Senior Sport
School pågår i tolv veckor med två
träffar per vecka, eventuellt anpassas
upplägget utifrån situationen med
covid-19 pandemin. Tematräffar med
fokus på hälsa varvas med att prova på
olika aktiviteter för att bryta isolering,
ensamhet samt träffa nya vänner och
få inspiration till hälsosammare
vanor.

Uppföljning
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Syftet är att verka för ökat deltagande
i samhället, bryta ensamhet och
uppmuntra till goda levnadsvanor
bland äldre personer.

Främja ökad fysisk
aktivitet samt
hållbara och
hälsosamma
matvanor
Målgrupp: alla som
bor, verkar och
vistas i
Ulricehamns
kommun.
Folkhälsovecka
Målgrupp: alla som
bor, verkar och
vistas i
Ulricehamns
kommun.

Övrigt

Sker i samarbete med
Riksidrottsförbundet och SISU
Idrottsutbildarna i Västra Götaland på
mötesplatsen Oasen.
Öka medvetenheten om
rekommendationerna gällande rörelse
och kost samt inspirera till
hälsosamma vanor, genom
kostnadsfria föreläsningar, seminarier
och prova-på aktiviteter, löpande
under året.
Sker i samverkan med kommunala
verksamheter, civilsamhälle och
Västra Götalandsregionen.
Genomföra en vecka där områden
som påverkar hälsan lyfts upp genom
kostnadsfria föreläsningar, seminarier
och prova-på aktiviteter.
Syftet är att främja en god hälsa i
befolkningen tillsammans med
civilsamhälle, näringsliv, Västra
Götalandsregionen och kommunala
verksamheter.
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Gemensam folkhälsobudget för
verksamhetsåret 2022

Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare.
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs
i en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.
Det är i första hand de insatser som genomförs inom avtalet, med gemensamma medel, som
ska finnas med i verksamhetsplan och budget. Insatser som helt finansieras av kommunen,
eller via medel från annan part, kan skrivas in i matrisen. Dessa insatser särskiljs genom att
de läggs under rubriken Övrigt. I budget skrivs dessa medel in i kolumnen ”Övrigt”.
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År: 2022
Överflyttade medel från föregående år
Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader)
Folkhälsoinsatser 14 kr/inv**

HSNS

Budget
Kommun

Övrigt

20 000*
397 800
345 856

302 000
433 352

257 648

763 656

735 352

257 648

HSNS

Kommun

Övrigt

318 352

257 648

**befolkning 201231 enligt SCB 24 704

Summa totala folkhälsomedel
Folkhälsoinsatser
Jämlikhet i hälsa
Erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar med barn upp till
18 år
Högre måluppfyllelse
Stärka den psykisk hälsan
Trygghetsskapande arbete
Skapa jämlika förutsättningar och livsvillkor
Hållbar social utveckling i förskolan
Ungas meningsfulla fritid
Ett starkare lokalt civilsamhälle
Stöd till folkhälsoinsatser i det lokala civilsamhället
Goda levnadsvanor
Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning, tobak och
spel om pengar
Senior Sport School*
*Varav 20 000 överflyttat från föregående år
Främja ökad fysisk aktivitet samt hållbara och
hälsosamma matvanor
Folkhälsovecka

Summa kostnader folkhälsoinsatser
Kvarvarande medel folkhälsoinsatser

30 000
60 000
40 000
60 000

80 000
30 000
20 000

5 856

20 000

30 000

15 000

40 000
20 000
30 000
763 656
0

433 352
0

*Under förutsättning att verksamheten som utför aktiviteten önskar och Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden beviljar ansökan om att överflytta medel. Ska användas för att genomföra Senior
Sport School som inte pågått på grund av covid-19 pandemin.

257 648
0
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Svar på revisionsrapport - Nulägesbeskrivning av
arbetet med att bygga nytt bibliotek
Dnr 2021/393

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek och översänder svaret till
revisorerna.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av arbetet med att bygga nytt
bibliotek. Syftet med granskningen är att ge en nulägesbild av byggnationen, samt att följa
projektet löpande under 2021. KPMG lämnade 2021-06-28 över Revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek.
Av nulägesbeskrivningen framgår det att projektet bland annat är i behov av att stärka,
den ekonomiska redovisningen, dokumentation, styrning och uppföljning.
Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och föreslår
kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till revisorerna.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-17 från kommunchef
Svar på revisionsrapport - Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek och översänder svaret till
revisorerna.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-27

Tjänsteskrivelse Svar på revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt
bibliotek
Diarienummer 2021/393, löpnummer 3118/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på Revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek och översänder svaret till
revisorerna.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av arbetet med att bygga nytt
bibliotek. Syftet med granskningen är att ge en nulägesbild av byggnationen, samt att följa
projektet löpande under 2021. KPMG lämnade 2021-06-28 över Revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek.
Av nulägesbeskrivningen framgår det att projektet bland annat är i behov av att stärka,
den ekonomiska redovisningen, dokumentation, styrning och uppföljning.
Förvaltningen har kommenterat de rekommendationer KPMG har gjort och föreslår
kommunstyrelsen att ställa sig bakom svaret i rapporten och översända detta till revisorerna.

Ärendet
2021-06-28 inkom Revisionsrapport - Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt
bibliotek. KPMG hade fått i uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer att ge en
nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen är att ge en nulägesbild av
byggnationen, samt att följa projektet löpande under 2021.
Sammanfattningsvis bedömdes att det är ett komplext projekt att införliva en ny byggnation,
med särskilda krav, i en befintlig byggnad. KPMG anser att kommunens revisorers synpunkt
på god dokumentation som underlättar uppföljning och granskning är högst relevant och
viktigt för att genomföra ett projekt/byggnation av denna kaliber.
Av nulägesbeskrivningen framgår det att projektet bland annat är i behov av att stärka,
den ekonomiska redovisningen, dokumentation, styrning och uppföljning. KPMG
rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
 Färdigställa och dokumentera fastighetsbildning, planering för bärighet och
eventuella andra centrala utredningar, innan byggnation påbörjas
 Färdigställa kalkyler och tillse att godkännande erhålls av rätt politisk instans om
budget avviker från investeringsbudget, innan byggnation påbörjas
 Säkerställa att projektet framgent följs upp på ett sammanhållet sätt som inkluderar
projektets alla delar
 Säkerställa tydligare projektdokumentation och projektuppföljning
 Tydliggöra mandat och ansvar i beslutsprocessen för byggnation och säkerställa
efterlevnad
 Färdigställa kommunikationsplan för projektet
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Förvaltningens kommentarer till de rekommendationer som framkommit i granskningen
framkommer i bifogad rapport: Svar på revisionsrapport - Nulägesbeskrivning av arbetet
med att bygga nytt bibliotek.
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1

Ärendet

2021-06-28 inkom Revisionsrapport - Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt
bibliotek. KPMG hade fått i uppdrag av Ulricehamns kommuns revisorer att ge en
nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021. Syftet med granskningen är att ge en nulägesbild av
byggnationen, samt att följa projektet löpande under 2021.
Sammanfattningsvis bedömdes att det är ett komplext projekt att införliva en ny byggnation,
med särskilda krav, i en befintlig byggnad. KPMG anser att kommunens revisorers synpunkt
på god dokumentation som underlättar uppföljning och granskning är högst relevant och
viktigt för att genomföra ett projekt/byggnation av denna kaliber.
Av nulägesbeskrivningen framgår det att projektet bland annat är i behov av att stärka,
den ekonomiska redovisningen, dokumentation, styrning och uppföljning.
KPMG rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
 Färdigställa och dokumentera fastighetsbildning, planering för bärighet och
eventuella andra centrala utredningar, innan byggnation påbörjas
 Färdigställa kalkyler och tillse att godkännande erhålls av rätt politisk instans om
budget avviker från investeringsbudget, innan byggnation påbörjas
 Säkerställa att projektet framgent följs upp på ett sammanhållet sätt som inkluderar
projektets alla delar
 Säkerställa tydligare projektdokumentation och projektuppföljning
 Tydliggöra mandat och ansvar i beslutsprocessen för byggnation och säkerställa
efterlevnad
 Färdigställa kommunikationsplan för projektet
Förvaltningens kommentarer till de rekommendationer som framkommit i granskningen
beskrivs nedan under varje punkt:

1.1 Färdigställa och dokumentera
fastighetsbildning, planering för bärighet och
eventuella andra centrala utredningar, innan
byggnation påbörjas
Det nya förslaget på stadsbiblioteket medför att ett kompletterande avtal behöver tas fram
mellan ICA Fastigheter AB och Ulricehamns kommun då bland annat mark ska avstås
respektive erhållas i förhållande till befintligt avtal. Parterna och Lantmäteriet har kommit
överens om att fastighetsbildningen ska färdigställas först när ett nytt avtal har
undertecknats samt när projekteringen är färdigställd. Projektering färdigställs efter att
överenskommelse uppnåtts med ICA. Här ingår bärighet, konstruktion och grundläggning
och har gjort så hela projekteringen.
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1.2 Färdigställa kalkyler och tillse att godkännande
erhålls av rätt politisk instans om budget
avviker från investeringsbudget, innan
byggnation påbörjas
Kalkyl för att stämma av mot budget genomförd maj 2021. Kalkylen baseras på underlag
anpassade till den reviderade detaljplanen. Ny kalkyl upprättas efter färdigställd
projektering. Den är värdefull när man sen jämför med inkomna anbud. Instruktioner för
investeringsprocessen i kommunen som är beslutad återfinns i riktlinjer för ekonomisk
styrning av förvaltning och bolag. Dessa följs i varje byggprojekt som kommunen genomför.

1.3 Säkerställa att projektet framgent följs upp på
ett sammanhållet sätt som inkluderar projektets
alla delar
Projektet kommer framgent att följas genom avstämningar gentemot politik vid större
händelser i projektet, exempelvis händelser som beskrivet i punkt 1. Andra händelser där
politiken behöver fatta beslut är när medel söks för fortsatt projektering samt när medel söks
för genomförande.
Utöver avstämningar och beslut med politiken sker även avstämningar med lokalstyrgrupp,
dessa sker innan avstämning med politik sker.
Det pågår ett arbete med att se över processen för framtida lokalprojekt för att få en bättre
styrning och för att följa upp projekten på ett sammanhållet sätt som inkluderar projektens
alla delar.

1.4 Säkerställa tydligare projektdokumentation och
projektuppföljning
Idag används ett system för att samla och kunna följa de delar som omfattar byggnationen av
ett nytt bibliotek. Allt från projekteringsdokument till kalkyler finns samlade i systemet.
Detta system kommer fortsatt att användas i projektet för att samla de delarna och kunna
följa upp framåt.
De delar som omfattar politiska beslut samlas i kommunstyrelsens ärendehanteringssystem
där man enkelt kan följa vilka beslut som fattats och vilka underlag som legat till grund för
beslutet.
Projektet dokumenteras även i de minnesanteckningar som förs vid lokalstyrgruppens möten
där alla större frågor kring projektet diskuteras.
Samtliga ovanstående delar kommer fortsatt vara viktiga för att hålla ihop och följa projektet
framåt.
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1.5 Tydliggöra mandat och ansvar i
beslutsprocessen för byggnation och säkerställa
efterlevnad
Instruktioner för investeringsprocessen i kommunen följs i varje byggprojekt som
kommunen genomför. I investeringsprocessen är kommunstyrelsen beslutande upp till fem
miljoner, projekt som överstigen den summan beslutas av kommunfullmäktige.
Verksamhet fastighets mandat utgår från att projektera fram en byggnad utifrån politiskt
antaget lokalprogram och andra politiska beslut avseende budget, avtal med ICA, detaljplan
etc.
För beslut av mindre dignitet finns kommunens delegationsordning som grund, där är det
specificerat vilka beslut som kan tas av olika roller. Beslut som inte kan tas utifrån
delegationsordningen skapas som ett ärende för politiken att besluta om i kommunstyrelsen
alternativt kommunfullmäktige.
Ovan nämnda dokument kommer fortsatt ligga till grund för vem som beslutar vad i
projektet.
Det pågår ett arbete med att se över processen för framtida lokalprojekt för att få en bättre
styrning och tydligare mandat.

1.6 Färdigställa kommunikationsplan för projektet
Ett förslag till kommunikationsplan har tagits fram. En kommunikationsplan är ett levande
dokument som kommer behöva uppdateras allt eftersom projektet fortskrider och händelser
som inte funnit med i planen sedan tidigare dyker upp. Kommunikationsplanen ligger till
grund för kommunikationen både internt i förvaltningen, gentemot politiken samt till
allmänheten.
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Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2021-10-19
Sida 1 av 1

§

Förslag till nya renhållningsföreskrifter
Dnr 2021/509

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun ställer ut bilagda förslag till nya renhållningsföreskrifter.

Sammanfattning
Enligt miljöbalken (1998:808) kap. 15 § 41 ska det för vare kommun finnas en
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska
innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av
regeringens bemyndiganden enligt detta kapitel.
Ulricehamns kommuns nu gällande renhållningsföreskrifter är från 2007-10-22. Sedan 2007
har bland annat ansvaret för avfallshanteringen flyttats till Ulricehamns Energi AB år 2008
och matavfallsinsamling startades år 2019. Inför matavfallsinsamlingen gjordes en mindre
ändring i renhållningsföreskrifterna under år 2018.
Förslaget till föreskrifterna har anpassats efter nuvarande förhållanden och efter de
förändringar som kommer utifrån lagändringar, framförallt om kommunal
renhållningsskyldighet gällande returpapper och bygg- och rivningsavfall samt förebyggande
av avfall.
Enligt miljöbalken kap. 15 § 42 ska kommunen innan den antar en renhållningsordning, på
lämpligt sätt och i skälig omfattning, samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter
som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och ställa ut ett förslag till
renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-09-20 från kanslichef
Sammanfattning nya renhållningsföreskrifter
Renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Ulricehamns kommun ställer ut bilagda förslag till nya renhållningsföreskrifter.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-20

Tjänsteskrivelse Förslag till nya
renhållningsföreskrifter
Diarienummer 2021/509, löpnummer 3109/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Ulricehamns kommun ställer ut bilagda förslag till nya renhållningsföreskrifter.

Sammanfattning
Enligt miljöbalken (1998:808) kap. 15 § 41 ska det för vare kommun finnas en
renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska
innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av
regeringens bemyndiganden enligt detta kapitel.
Ulricehamns kommuns nu gällande renhållningsföreskrifter är från 2007-10-22. Sedan 2007
har bland annat ansvaret för avfallshanteringen flyttats till Ulricehamns Energi AB år 2008
och matavfallsinsamling startades år 2019. Inför matavfallsinsamlingen gjordes en mindre
ändring i renhållningsföreskrifterna under år 2018.
Förslaget till föreskrifterna har anpassats efter nuvarande förhållanden och efter de
förändringar som kommer utifrån lagändringar, framförallt om kommunal
renhållningsskyldighet gällande returpapper och bygg- och rivningsavfall samt förebyggande
av avfall.
Enligt miljöbalken kap. 15 § 42 ska kommunen innan den antar en renhållningsordning, på
lämpligt sätt och i skälig omfattning, samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter
som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och ställa ut ett förslag till
renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.

Ärendet
Enligt miljöbalken kap. 15 § 41 ska det för vare kommun finnas en renhållningsordning som
ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och de
föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt
detta kapitel.
Ulricehamns kommuns nu gällande renhållningsföreskrifter är från 2007-10-22. Sedan år
2007 har bland annat ansvaret för avfallshanteringen flyttats till Ulricehamns Energi år 2008
och matavfallsinsamling startades år 2019. Inför matavfallsinsamlingen gjordes en mindre
ändring i renhållningsföreskrifterna under 2018.
Förslaget till föreskrifterna har anpassats efter nuvarande förhållanden och efter de
förändringar som kommer utifrån lagändringar, framförallt om kommunal
renhållningsskyldighet gällande returpapper och bygg- och rivningsavfall samt förebyggande
av avfall.
Enligt miljöbalken kap. 15 § 42 ska kommunen innan den antar en renhållningsordning på
lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och myndigheter
som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och ställa ut ett förslag till
renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor.
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Ett förslag till regional avfallsplan har varit utställd under mars månad i år.
En sammanfattning av de viktigaste ändringarna i förhållande till nuvarande föreskrifter
finns i bilagan ”Sammanfattning nya renhållningsföreskrifter”.
Förslag på nya renhållningsföreskrifter har tagits fram av Ulricehamns Energi tillsammans
med kommunens miljöenhet.

Beslutsunderlag
1
2

Sammanfattning nya renhållningsföreskrifter
Renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun

Beslut lämnas till
Ulricehamns Energi AB
Sektor miljö- och samhällsbyggnad

Lena Brännmar
Kanslichef
Kommunledningsstaben

Agneta Isacsson
Kommunjurist

1(2)

Förändringar i förslaget till nya renhållningsföreskrifter
Generellt har föreskrifterna byggts upp efter Avfall Sveriges förslag vilket grundar sig på
miljöbalken MB, framförallt 15 kapitlet, avfallsförordningen och EU´s förordningar om
avfall, men även på arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering och stöttar sina
medlemmar med bland annat rådgivning, utbildning och utredningar för att förebygga
avfall, verkar för att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas
om hand på bästa sätt.
Ändringar
Följande viktiga ändringar eller tillägg har gjorts förslaget i förhållande till gällande
renhållningsföreskrifter antagna 2007-10-22 (med ny bilaga 1, 2018-04-01).
§ 2 Ändrad renhållningsskyldighet enligt miljöbalken. Definition för ”hushållsavfall”
ändrat till ”kommunalt avfall” (är avfall från hushåll och liknande, MB 15 kap §3) och
”avfall under kommunens ansvar” (är kommunalt avfall och avfall från
avloppsanläggningar, latrin och bygg- och rivningsavfall, MB 15 kap §20).
§2 Kommunal renhållningsskyldighet för returpapper införs från och med 2022 genom
att producentansvaret försvinner (avfallsförordningen 1 kap §10).
§ 2 Kommunal renhållningsskyldighet för bygg- och rivningsavfall dvs avfall från byggoch rivningsarbeten som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet, utökas från och
med 2023 (enligt övergångsbestämmelser MB), till att gälla för obegränsad mängd. Idag
är det begränsat till mindre mängder, större mängder anses idag vara verksamhetsavfall.
§ 2 Förtydligande vad som är helårs och fritidsbostad samt grundavgift.
§§ 3–7 Ansvar för renhållning har ändrats för att följa kommunens nuvarande
organisation. Bland annat anges att Ulricehamns Energi utför avfallshanteringen i
kommunen, kommunstyrelsen är såsom tidigare den avfallsansvariga nämnden.
§§ 7, 15 Förtydligande att Bolaget får meddela föreskrifter om avfallsutrymmen samt
anvisningar för annat av mindre betydelse. Detta kan behövas tex när FNI fastighetsnära
insamling startar enligt förordningen om producentansvar för förpackningar.
§ 12 Förtydligande av rätten att göra stickprovskontroller och plockanalyser.
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§ 15 Krav gällande ansvar har införts för returpapperskärl, fettavskiljare och
oljeavskiljare.
§§ 16, 19 Förtydligande har införts gällande anläggande av bland annat små
avloppsanläggningar t. ex vad gäller höjdskillnad, hämtning av avfall med kranbil, tyngd
på lock mm utifrån kraven på en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljöverket.
§§ 21–22 Förtydligande om hämtningsplats och ev anvisning av den samt vad farbar
transportväg (bilväg och dragväg) är och hur de ska vara dimensionerade (bilaga 3).
§25 Möjlighet att göra åtgärd om vissa paragrafer inte följs, har införts.
§28 och framåt. Förändring i reglerna för undantag:
•

§28 Undantagstid ändrat från högst 3 år till högst 6 år.

•

§34, 37 Utsträckt (tidigare ”förlängt”) hämtningsintervall för slam medges även
för permanentbostäder. Fritidsbostäder ges möjlighet, efter anmälan till
renhållaren, att få inställd hämtning en säsong om anläggning inte utnyttjas.

•

§35 Gemensam avfallsbehållare max 3 fastigheter max 300 m gångavstånd till
kärl handläggs av Bolaget. Fler eller om det gäller längre avstånd än 300 meter
handläggs som tidigare av Miljö- och byggnämnden.

•

§36 Uppehåll i hämtning av kärlavfall max 1 år handläggs av Bolaget. Upprepade
uppehåll/längre uppehåll handläggs som tidigare av Miljö- och byggnämnden.

Bilaga 1 Sorteringsanvisningar för hushåll har tydliggjorts med sorterings- och
emballeringskrav samt med fler avfallsfraktioner t ex returpapper, invasiva växter, döda
djur, stort/ långt avfall, fosforfilter, matoljor. Avfall som inte ligger under kommunens
ansvar har angivits. Anvisningarna följer så långt det är möjligt avfallshierarkin (MB kap
15 § 10).
Bilaga ”sorteringsanvisningar för verksamhetsavfall” är borttagen eftersom det inte är
korrekt att ange krav för avfall som inte är under kommunens ansvar. Dock kan visst
sådant avfall ändå anges när det är angivet i nationella lagstiftning, och som på något
sätt berör eller behöver förtydligas gentemot avfall under kommunens ansvar, till
exempel ABP animaliska biprodukter.
Bilaga 2 Regler om hämtningsintervall har lagts i en bilaga i stället och kompletterats
med returpapper.
Bilaga 3 Regler om hämtnings- och transportvägar har tillkommit. Den följer den
branschstandard som är framtagen om avfallsutrymmen mm från Avfall Sverige.
2021-09-10
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1

Inledande bestämmelser

Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 § miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1 och 2 §§
avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering i Ulricehamns kommun.
Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter:
1. Med avfall under kommunens ansvar avses detsamma som i 15 kap. 20 §
miljöbalken, det vill säga kommunalt avfall, avfall från avloppsanläggningar och latrin. Från
och med 2023 avser det även bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig
verksamhet.
a. Med kommunalt avfall menas detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga
avfall från hushåll och avfall från andra källor som till art och sammansättning liknar avfall
från hushåll, dock ej avfall från exempelvis tillverkning, septiktankar och avloppsrening eller
bygg- och rivningsavfall.
b. Kärlavfall är den del av kommunalt avfall som ska läggas i sopkärlet.
c. Grovavfall är den del av kommunalt avfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.
d. Trädgårdsavfall är biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid
bostadshus.
e. Invasiva växter är invasiva främmande arter som definieras i EU förordning nr
1143/2014 och som finns med i Sveriges nationella förteckning.
f. Farligt avfall är avfall som i bilaga 3 i avfallsförordningen beskrivs med en avfallskod
markerad med en asterisk (*).
g. Konsumentelavfall är detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
h. ABP – animaliska biprodukter är avfall från livsmedelsanläggningar som innehåller
animalier (exempelvis kött, ägg, mjölk) eller kan vara kontaminerade med animalier enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. Gäller ej matavfall från restaurang,
hushåll eller hushållsliknande verksamheter (exempelvis arbetsplatser).
i. Matavfall är biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som uppstår i
samband med hantering av livsmedel i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande
och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel, och som utgör kommunalt
avfall.
Det är också matavfall som utgör kommunalt avfall, som hälls ut i vasken (flytande
livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas
upp i sluten tank.
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Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå är
intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung är dock ”före detta
livsmedel” se punkten ovan.
Returpapper är avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper. Det är avfall under
kommunens ansvar enligt 1 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614) från och med 2022.
j. Brännbart kärlavfall är det avfall som kvarstår efter det att utsortering skett av
matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall, läkemedel, annat avfall som
omfattas av producentansvar och avfall för återbruk och liknande från hushållens kärlavfall.
k. Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar dimensionerade för högst 25 pe.
l. Latrin är avfall från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
m. Bygg och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet är
detsamma som i 15 kap. 20 § 4 p. miljöbalken, och som kommunen kommer att ansvara för
från och med 2023, enligt övergångsbestämmelser till SFS 2020:601.
2. Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) anses som fastighetsägare.
3. Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med tätortsområden menas Blidsberg, Dalum, Folkesred, Gällstad, Hulu, Hökerum,
Hössna, Köttkulla, Marbäck, Nitta, Rånnaväg, Röshult, Stavared, Strängsered, Timmele,
Torhult, Torsbo, Trädet, Ulricehamn, Vegby, Älmestad och till den omfattning som följer av
kommunens verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar (VA).
Kartor över kommunens verksamhetsområden för VA finns på Ulricehamns kommuns
hemsida.
5. Med avfallsansvarig nämnd menas kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun.
6. Med bolagsstyrelse menas utförande politisk utsedd bolagsstyrelse för Ulricehamns
Energi AB. Bolagsstyrelsen består av representanter utsedda av kommunfullmäktige.
7. Med bolaget menas Ulricehamns Energi AB som utför avfallshanteringen i kommunen
enligt uppdrag från kommunfullmäktige.
8. Med renhållare menas Ulricehamns Energi AB eller den som bolaget anlitar för
hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar.
9. Med tillsynsansvariga nämnd menas kommunens Miljö- och byggnämnd.
10. Med behållare menas kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare
eller annan utrustning för uppsamling av avfall som omfattas av kommunens ansvar.
11. Med enskilda avloppsanläggningar menas sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till avfall som
omfattas av kommunens ansvar. Fettavskiljare och oljeavskiljare är även
avloppsanläggningar.
12. Med helårsbostad menas den bostad där någon boende är folkbokförd på adressen.
Med fritidsbostad menas den bostad där alla boende är folkbokförda på en annan
fastighet.
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13. Med grundavgift menas den del av renhållningstaxan som ska täcka kostnader för bl. a
avfallsplanering och förebyggande av avfall, kundservice, Övreskogs återvinningscentral,
omhändertagande av farligt avfall, grovavfall samt returpapper på återvinningsstationer.
Grundavgiften är per lägenhet/bostad och betalas av alla fastighetsinnehavare.
För definitioner av andra termer och begrepp som används här hänvisas till 15 kap.
miljöbalken och till avfallsförordningen.
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,
för hanteringen av avfall som omfattas av kommunens ansvar, med särskilt ansvar för att
kommunalt avfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
4 § Tillsyn över avfallshantering enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade
med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.
5 § Bolaget informerar hushållen om krav och hantering enligt gällande producentansvar till
exempel för förpackningar, däck, läkemedel och konsumentelavfall.
6 § Renhållaren utför insamling, transport, återvinning, bortskaffande, information och
planering av avfall som kommunen ansvarar för enligt miljöbalken kapitel 15 med
tillhörande lagstiftning och enligt de riktlinjer som beslutats i kommunen såsom
renhållningsföreskrifter och avfallsplan.
7 § Bolaget får utfärda bestämmelser och anvisningar av mindre betydelse, som
kompletterar renhållningsföreskrifterna.
Betalning och information
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs av renhållaren enligt föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap.
4 § miljöbalken.
9 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att informera dem som bor
på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshantering i den
omfattning som behövs.
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Sortering och överlämning av avfall
som omfattas av kommunens ansvar

Sortering av avfall
10 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 1
och hålla det skilt från annat avfall.
11 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa att avfallsfraktioner, som enligt dessa föreskrifter
ska överlämnas till renhållaren för borttransport, går att sortera ut och hållas åtskilda och
att det finns tillgång till de påsar som renhållaren tillhandahåller för matavfallsinsamlingen.
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12 § Renhållaren har rätt att göra stickprovskontroll av avfallet för att kontrollera att
sorteringsanvisningar och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på
avfallet upprätthålls. Med stickprovskontroll menas även plockanalyser som utförs på
slumpmässigt utvalt avfall i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort.
Skyldighet att överlämna avfall
13 § Avfall som omfattas av kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren enligt bilaga 1
om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt
21 §.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa
och miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet
av borttransport av avfallet.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa renhållaren om ändrade
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.
Emballering av avfall
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall som de är avsedda
för. Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.
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Anläggande, underhåll och skötsel av
behållare och annan utrustning och
transportvägar samt hämtning och
dylikt

Anskaffande och ägande
15 § Bolaget meddelar föreskrifter om avfallsutrymmen, storlek och typ av avfallsbehållare.
Små sopkärl, 240 l och mindre, ägs av bolaget och tillhandahålls av renhållaren. Latrinbehållare är engångskärl och tillhandahålls av renhållaren. Säck för trädgårdsavfall (dock ej
för invasiva växter) ägs och tillhandahålls av renhållaren. Vid vårdslös hantering eller vid
förlust ska fastighetsinnehavaren ersätta kostnaderna för nytt kärl som renhållaren
tillhandahåller.
Större sopkärl, returpapperskärl, små avloppsanläggningar, fettavskiljare, oljeavskiljare
anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.
Ägaren av behållare ansvarar för märkning, reparation och vid behov, utbyte av behållare.
När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska
ske enligt anvisning från renhållaren.
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Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
Anläggande
16 § Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, oljeavskiljare eller tank för
matavfall får inte avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkter för
tömning överstiga 15 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan
fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen får inte vara mer än 6 meter, om
inte särskilda skäl föreligger.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon. Anläggningar där hämtning av filtermaterial ska ske i filterkasett eller
säck ska anläggas så att hämtning med fordon utrustat med kran kan utföras. Om inte
särskilda skäl föreligger, får inte avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och
filterkasett eller säck överskrida 4 meter om de väger mer än 500 kilogram.
Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, oljeavskiljare,
tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad
som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.
Rengöring och tillsyn
17 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare och anläggning.
Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i
anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att
kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.
Åtgärder inför hämtning av avfall i kärl eller säck
18 § Kärlavfall ska vara väl förslutet så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet
inte uppkommer, emballerat enligt bilaga 1.
Vid hämtning av trädgårdsavfall i storsäck, som tillhandahålls av renhållaren, ska avfallet
läggas löst i säcken och inte packas så hårt att tömningen försvåras.
Kärl eller säck får inte fyllas mer än att de kan stängas. De får inte heller vara så tunga att
det blir uppenbara svårigheter att flytta de eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. De
bör vara fria från snö och is vid hämtningstillfället.
Kärl eller säck ska vara så uppställda att hantering med den utrustning som används i
kommunens insamlingssystem kan ske och att tömning underlättas. De ska placeras och
vändas så att de kan hämtas med sidlastande bil där sådan används och baklastande bil där
sådan används.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas renhållaren. Ändringar ska utan anmaning
meddelas renhållaren.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra
den på utsidan innan hämtning sker.
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Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
19 § Det är fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren som inför hämtningstillfället
ska placera storsäck, filterkasett eller annan flyttbar anordning som ska tömmas med fordon
utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 16 §.
Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.
Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare, oljeavskiljare och tankar för matavfall ska vara
lätt tillgängliga och synliga för tömning. Lock och manlucka som öppnas manuellt får inte
vara övertäckt, överväxt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga
högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om locket kan dras i sidled får locket väga
högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Avloppsanordningar såsom slamavskiljare eller annan typ av brunn, ska vara tillsluten på ett
barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till
anläggningens beskaffenhet och belägenhet.
Avstånd mellan uppställningsplats för hämtningsbil och anläggning får vid hämtning inte
överstiga 15 meter om inte särskilda skäl föreligger.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför
fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen
tillhör.
Fastighetsinnehavare är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning
från skador vid tömning.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter vattentillförsel. Efter
hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren tillföra nytt filtermaterial till anläggningen. Renhållaren har rätt att
lämna kvar vattenfasen efter verkställd slamtömning.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska utan anmaning
meddelas renhållaren.
20 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning,
som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska
beställas av fastighetsinnehavaren.
Hämtnings- och transportvägar
21 § Hämtning av avfall som omfattas av kommunens ansvar sker normalt vid
fastighetsgränsen, vid en överenskommen eller vid en av kommunen anvisad plats.
Anvisning av plats görs av den tillsynsansvariga nämnden.
22 § Fastighetsinnehavaren ska se till att bilväg - den väg/gata som betjänar fordon, fram
till den uppställningsplats som används vid hämtning av avfall som omfattas av kommunens
ansvar, hålls i farbart skick och att den är dimensionerad enligt bilaga 3, vid varje
hämtningstillfälle och för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.
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Om farbar väg inte kan upprättas för hämtning av avfall i behållare ska
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som
överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 21§.
Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg - den väg som kärlet behöver dras manuellt av
den som utför hämtningen, hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas och att
den är dimensionerad enligt bilaga 3, vid varje hämtningstillfälle.
Hämtningsområde och hämtningsintervall
23 § Kommunen är indelad i 2 typer av hämtningsområden: tätortsortsområden (tätorter
inom kommunalt verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar VA)
och övriga områden enligt definition i 2 § p.4.
24 § Ordinarie hämtning av avfall som omfattas av kommunens ansvar, sker med
intervaller som framgår av bilaga 2.
Åtgärder om föreskrift inte följs
25 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 8 §, 10 §, 11
§, 18 §, 19 § stycke 1, 2, 3, 6, 8 och 9 samt 22 § stycke 2 inte följs.
Avfallet ska efter rättelse från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.
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Särskilt om avfall från verksamheter
som omfattas av kommunens ansvar

26 § Avfall från verksamheter som omfattas av kommunens ansvar ska hållas skilt från
annat avfall. För avfall som omfattas av kommunens ansvar från verksamheter gäller 10–25
§§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.
Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i
bilaga 1.
Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare, fettavskiljare och oljeavskiljare sker
med intervall enligt bilaga 2 och i övrigt efter behov för att upprätta hålla en god funktion i
tanken/avskiljaren.
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Avfall från verksamheter som inte
omfattas av kommunens ansvar

Uppgiftsskyldighet
27 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen där annat avfall än
sådant avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken produceras, ska
lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet
som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
10

6

Undantag

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
28 § Anmälan om kompostering eller ansökan om undantag från renhållningsföreskrifterna
ska prövas av tillsynsansvarig nämnd om inget annat anges.
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och alltid innehålla uppgifter om vilken tidsperiod
som avses, en redogörelse för avfallsslag och avfallsmängder och på vilket sätt avfallet avses
omhändertas så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
Om anmälan/ansökan är bristfällig och begärda kompletteringar inte inkommer inom 2
veckor kan ärendet avvisas.
Undantag beviljas för högst 6 år i taget. Vid utgången av beviljad period för undantag
fastställer renhållaren typ av abonnemang för fastigheten samt öppnar upp abonnemanget,
såvida ny anmälan/ansökan om undantag inte inkommit. Beviljade undantag för
latrinkompostering gäller tillsvidare om inget annat framgår i beslutet.
Beviljade undantag upphör att gälla vid ägarbyte på fastigheten eller om förutsättningarna
för undantaget förändras. De kan upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte
följs.
Trots beviljat undantag ska grundavgift i sin helhet betalas enligt fastställd renhållningstaxa.
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall
29 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 30–32 §§
och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och
miljön.
30 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall och därmed jämförligt avfall som inte kan utnyttjas för kompostering
får eldas endast om det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra
föreskrifter eller beslut. Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön
meddelade med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller
annan författning samt brandriskvarning, måste beaktas.
31 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till
tillsynsansvarig nämnd.
Kompostering av matavfall och liknande på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare
som fungerar året runt, på en ur miljö- och hälsosynpunkt lämplig plats och på sådant sätt
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för
användning av den erhållna kompostjorden.
32 § Kompostering av latrin på fastigheten får efter ansökan beviljas i särskild därför avsedd
anläggning på fastigheten, s.k. komposttoalett, förmultningsanläggning, förbränningstoalett
eller liknande, för användning av näringsämnen. Anläggningen ska ha en tät botten.
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
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Utsträckt hämtningsintervall
33 § På fastighet utanför kommunens verksamhetsområde för VA, där allt matavfall
komposteras, kan fastighetsinnehavaren efter ansökan beviljas att restavfallet hämtas en
gång i kvartalet alternativt en gång i halvåret. Det kan beviljas under förutsättning att
avfallsmängden är ringa och olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Beviljade undantag om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen
konstaterar att förutsättningarna inte längre är uppfyllda, till exempel att matavfall lämnas i
sopkärlet.
34 § För enskilda avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den
nyttjanderättshavare som äger en anläggning, efter ansökan beviljas utsträckt
hämtningsintervall av slam från anläggningen.
Utsträckt intervall kan beviljas under förutsättning att anläggningens belastning och
beskaffenhet är sådan att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall och att
olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppstår.
Hämtningsintervall som tillåts är vartannat år för permanentbostäder och upp till vart
tredje år för fritidsbostäder.
Det är fastighetsinnehavaren eller den nyttjanderättshavare som äger en anläggning som
ansvarar för att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Gemensamma avfallsbehållare
35 § Närboende fastighetsinnehavare kan beviljas rätt att använda gemensam
avfallsbehållare under förutsättning att krav om fyllnadsgrad och vikt uppfylls i § 18 och att
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska
förbinda sig att ansvara för alla förpliktelser som hänger samman med den gemensamma
renhållningen.
För två eller tre närliggande fastigheter utanför tätortsområde, med maximalt 300 meter
från ytterdörr till sopkärl kan gemensam behållare beviljas. Anmälan görs till bolaget och
ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare.
För fler än tre närliggande fastigheter utanför tätortsområde och/eller med längre avstånd
än 300 meter från ytterdörr, görs ansökan om gemensam behållare till tillsynsansvarig
nämnd.
Fastigheter inom tätortsområden beviljas normalt ej gemensamt kärl. Sådan ansökan prövas
av tillsynsansvarig nämnd.
Uppehåll i hämtning
36 § Uppehåll i hämtning av kärlavfall kan beviljas fastighetsinnehavare om fastigheten inte
kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst 6 månader gällande
permanentbostad och hela hämtningsperioden maj - september gällande fritidsbostad.
Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.
Uppehåll i hämtning av kärlavfall i upp till ett år kan beviljas efter anmälan till bolaget.
Vid upprepade uppehåll eller uppehåll under längre tid än ett år, görs ansökan om undantag
till tillsynsansvarig nämnd.
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37 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som äger en avloppsanläggning, som
inte kommer att nyttja fritidsbostaden under hela hämtningsperioden maj - september, kan
efter anmälan till renhållaren beviljas inställd hämtning av slam från fastighetens
avloppsanläggning.
Vid upprepade uppehåll eller uppehåll under längre tid än ett år, görs ansökan om undantag
till tillsynsansvarig nämnd.
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna avfall till kommunen
38 § Fastighetsinnehavare som på ett ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt
själv kan hantera sitt kommunala avfall, kan ansöka om befrielse från skyldighet att
överlämna avfall som omfattas av kommunens ansvar till kommunen.
Eget omhändertagande av kommunalt avfall kan medges på egen fastighet som inte
utnyttjar renhållningsservicen och om det finns särskilda skäl.
Eget omhändertagande av slam från små avloppsanläggningar kan medges på egen
fastighet. Omhändertagandet ska ske i egen regi och med egen utrustning, Ansökan ska
innehålla uppgifter om metod för tömning och omhändertagande samt i förkommande fall
vad som odlas på mark där ohygieniserat slam sprids.
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BILAGA 1 Sortering och lämning av avfall under kommunens ansvar
Avfall som ska
sorteras ut och
hållas skiljt från
annat avfall
ABP Animaliska
biprodukter enligt
ABP-förordningen
(1069/2009/EG och
142/2011/EU m.fl.)
Ingår ej i kommunens
ansvar. Får inte
lämnas till ÅVC eller i
hushållssoporna.

Krav på utsortering

Krav på
emballering m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Vid minst 20 kg/vecka
ska det sorteras enligt
ABP-förordningen.

Enligt ABPförordningen och
entreprenörens krav.

ABP är inte kommunalt
avfall. Lämnas till valfri
entreprenör som får hämta
ABP.

Vid mängder under 20
kg per vecka får det
slängas som brännbart
avfall.

Se också större döda djur och
slaktrester samt matavfall.

Användbara prylar,
helt och funktionellt av
t. ex möbler, husgeråd,
prydnadssaker,
lampor, byggmaterial,
böcker, cyklar och
marksten.

Ska sorteras ut och
hållas skilt från avfall.

-

Användbara prylar som inte
säljs/lämnas till t. ex hjälporganisationer, ideella
föreningar, loppmarknad
eller second hand, ska
lämnas separat vid ÅVC för
återbruk/Ge & Ta.

Batterier – små och
bärbara enligt
definitionen av bärbart
batteri i batteriförordningen
(2008:834).

Om kasserade
produkter innehåller
lösa bärbara batterier
ska dessa plockas ur.
Är de bärbara
batterierna inbyggda i
produkten hanteras
den som avfall från
elutrustning.

-

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av
producent.

Ställs upp på ett sätt
som förhindrar att
batterisyra /innehåll
rinner ut.

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av
producent.

Bilbatterier
Enligt definitionen av
batteri i batteriförordningen
(2008:834).
Brännbart grovavfall
Restavfall som utgör
kommunalt avfall som
på grund av sina
egenskaper inte kan
hanteras som
kärlavfall.

Det som kvarstår efter
att övriga avfallsslag i
denna bilaga
demonterats/ sorterats
ut för återbruk och för
återvinning.

Speciella krav för
emballering vad det
gäller långt avfall
såsom tygrullar, band
och dylikt.

Lämnas vid ÅVC eller vid de
regelbundna grovsopsinsamlingskampanjerna,
enligt instruktioner på plats,
efter demontering/ sortering.

Brännbart restavfall
Kärlavfall från hushåll
och från andra källor
som till sin art och
sammansättning
liknar avfall från
hushåll.

Det som kvarstår efter
att övriga avfallsslag i
denna bilaga
demonterats /sorterats
ut för återbruk och
återvinning, och som
får plats i en 50 liters
soppåse, och som
därigenom inte är
brännbart grovavfall.

Läggs i en soppåse
enligt riktlinjer från
bolaget, max 50 liter,
försluten med dubbelknut, i sopkärlet.

Sopkärlet töms/hämtas vid
fastigheten/anvisad plats
enligt de hämtningsintervall
som kommunen
tillhandahåller.
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Avfall som ska
sorteras ut och
hållas skiljt från
annat avfall
Bygg- och rivningsavfall som inte
producerats i en yrkesmässig verksamhet.
Se speciellt om asbest
och annat farligt avfall
från bygg- och
rivningsarbete.

Krav på utsortering

Krav på
emballering m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Fram till och med
2022 är det endast
mindre mängder som
omfattas av
kommunens ansvar.
Större mängder
bedöms vara
verksamhetsavfall, i
den omfattning som
bestäms av Bolaget.

Från och med 2023, i
de fall hämtning sker
vid fastigheten, ska
emballering ske enligt
anvisningar från
renhållaren.

Lämnas vid ÅVC enligt
instruktioner på plats, efter
demontering/sortering.

-

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av
producenten, till verkstad
(enbart däck) eller till ÅVC
(däck med/utan fälg).

Från och med 2023
omfattas allt bygg- och
rivningsavfall som inte
uppstått i en
yrkesmässig
verksamhet av
kommunens ansvar
enligt miljöbalken
(1998:808).
Sortering ska minst
ske i fraktionerna trä,
jord, schaktmassor,
konstruktionsmassor
(av betong, tegel,
klinker, sten, och
dylikt), metallskrot,
glas, plast, gips och
isolering.
Däck
Enligt förordningen
om producentansvar
för däck (1994:1236).

Med eller utan fälg.

Större mängder eller stora
däck, t ex traktordäck, ska
hanteras enligt
återförsäljaren.
Döda sällskapsdjur
och slaktavfall från
husbehovsjakt.

-

Ska förpackas väl i
dubbel soppåse av
plast, enligt riktlinjer
för brännbart
hushållsavfall från
bolaget, max 50 liter,
försluten med dubbelknut, i sopkärlet.

Max en 50 liters påse
per hämtningstillfälle.

Sopkärlet töms/hämtas vid
fastigheten/anvisad plats
enligt de hämtningsintervall
som kommunen
tillhandahåller.
Sällskapsdjur kan även
grävas ner enligt anvisningar
om bl.a val av plats, gravdjup
och dokumentation, från den
tillsynsansvarig nämnden.
Slaktavfall från enstaka vilda
djur kan även få ligga kvar i
naturen om det kan ske utan
risk för olägenheter för
människor, djur eller miljön.
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Avfall som ska
sorteras ut och
hållas skiljt från
annat avfall
Större döda djur
såsom: slaktavfall från
lantbruksdjur, större
döda sällskapsdjur
samt avfall från husbehovsjakt.

Krav på utsortering

Krav på
emballering m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Är ej avfall under
kommunens ansvar.

Gällande föreskrifter
från Jordbruksverket
ska beaktas.

Enligt reglerna om
animaliska biprodukter ABPförordningen ska samtliga av
lantbrukets djur- och
slaktrester, via Svensk
Lantbrukstjänst, samlas in
och transporteras till en
godkänd anläggning.

Överstigande det som
ryms i en 50 liters
soppåse.

Sällskapsdjur kan även
grävas ner enligt anvisningar
om bl.a val av plats, gravdjup
och dokumentation, från den
tillsynsansvarig nämnden.
Slaktavfall från enstaka vilda
djur kan även få ligga kvar i
naturen om det kan ske utan
risk för olägenheter för
människor, djur eller miljön.
Undantag finns i de fall man
fått ett godkännande från
Jordbruksverket att använda
materialet på annat sätt.

Explosivt avfall
Grupp 1:
Airbags, laddningar till
spikpistol och
fyrverkerier.

Är ej avfall under
kommunens ansvar.

Ska vara paketerat och
tydligt märkt med
uppgift om innehåll.

Grupp 2:
Ammunition, sprängämnen, krut och
vapen.
Farligt avfall tex:
Asbest, Bekämpningsmedel. Fotokemikalier
(fix och framkallare).
Färg, lack, hartser.
Kvicksilverhaltigt
avfall (termometrar,
barometrar, reläer).
Limavfall (kontaktlim,
epoxilim, spackel).
Lysrör (lågenergilampor, solarierör, halogenlampor). Lösningsmedel. Oljeskiljaravfall
Sprayburkar. Starkt
surt eller alkaliskt
avfall (frätande som
kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut,
avkalkningsmedel).
Tryckimpregnerat trä.

Grupp 1:
Lämnas åter till försäljningsstället. Använda fyrverkerier
är ej explosivt och lämnas
som brännbart restavfall i
sopkärlet.
Grupp 2:
Lämnas till polisen som
måste kontaktas först.

Olika typer av farligt
avfall får inte blandas.

Ska vara tydligt märkt
med uppgift om
innehåll.

Asbest är mängdbegränsat till 5 kg/
tillfälle. Större mängd
klassas som farligt
verksamhetsavfall.

Ska om möjligt ligga i
sin
originalförpackning.
Väljs annan
förpackning måste den
klara/tåla innehållet.

Oljeavskiljare ska vara
åtkomligt för tömning
Tryckimpregnerat trä
är mängdbegränsat till
max ett bilsläp per
tillfälle. Större mängd
klassas som farligt
verksamhetsavfall.

Asbest ska vara
dubbelt inplastat och
tejpat.
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Farligt avfall från hushåll
lämnas vid ÅVC.
Instruktionen gäller ej
explosivt avfall, stickande
och skärande avfall eller
läkemedel.

Avfall som ska
sorteras ut och
hållas skiljt från
annat avfall
Fett från fettavskiljare.

Krav på utsortering

Krav på
emballering m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Ska vara åtkomligt för
tömning i den
anläggning där det
genereras.

Enligt hämtarens
instruktioner.

Återvinningsbart fett lämnas
till valfri entreprenör som
säkerställer återvinning på
ett miljö- och hälsoskyddssäkert sätt.

Förpackningar
Enligt förordningen
(2018:1462) om
producentansvar för
förpackningar.

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.

Lämnas lösa i de
behållare/ kärl som
anvisas.

Lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av
producent.

Glödande avfall

Glödande avfall tas
inte emot.

Paketerings-/
märkningskrav på ej
glödande oljeaska.

Helt ren vedaska som inte är
glödande tas emot på ÅVC.
Den används med fördel i
stället i egen trädgård/skog
som gödningsmedel.
Oljeaska - ej glödande, som
är välpaketerad och märkt,
lämnas som farligt avfall.

Invasiva främmande
arter
För stora
mängder/ytor med
invasiva växter och
jord innehållande
invasiva växtdelar,
rekommenderas
behandling på
växtplatsen.

Invasiva arter ska
sorteras ut och hållas
skilt från annat avfall.
Invasiva växter kan
lämnas till ÅVC, det är
då mängdbegränsat till
max 2
plastsäckar/tillfälle.

Invasiva växter
lämnas utan jord, och
ska vara dubbelt
inplastat och tejpat.

Mindre mängder invasiva
växter utan jord kan lämnas
till ÅVC.
Behandlas enligt Naturvårdsverkets/ Havs- och
vattenmyndighetens krav.

Större mängder växter
eller jord innehållande
invasiva växtdelar tas
inte emot på ÅVC då
det inte är under
kommunalt ansvar.

Konsumentelavfall
Elektriska och
elektroniska produkter
enligt förordningen
om elutrustning
(2014:1075).

Skrymmande elavfall
respektive smått
elavfall ska sorteras ut
och hållas skiljt från
annat grovavfall
respektive kärlavfall.

Lösa batterier ska
plockas ur den
utrustning den sitter i.

Lämnas vid ÅVC och sorteras
enligt instruktioner på plats.

Latrin
(Ej det latrin som
enligt beslutat
undantag behandlas
på fastigheten).

Ska hållas skilt från
annat avfall.

Ska samlas i väl
förslutet engångskärl
från renhållaren.

Engångskärlen hämtas vid
fastigheten/anvisad plats
enligt de hämtningsintervall
som kommunen
tillhandahåller.

Läkemedel
Enligt förordning
(2009:1031) om
producentansvar för
läkemedel.

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.

Ska läggas i speciell
behållare som
tillhandahålls av
apoteken.

Lämnas till apotek.
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Avfall som ska
sorteras ut och
hållas skiljt från
annat avfall
Matavfall
Biologiskt nedbrytbart
avfall som består av
livsmedel eller som
uppstår i samband
med hantering av
livsmedel.

Krav på utsortering

Krav på
emballering m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.

Från hushåll ska det
läggas i soppåse som
tillhandahålls av
renhållaren, max 50
liter och försluten med
dubbelknut.

Sopkärlet töms/hämtas vid
fastigheten/anvisad plats
enligt de hämtningsintervall
som kommunen
tillhandahåller.

Matavfall från
verksamheter ska av
avfallslämnaren
förpackas i påse enligt
riktlinjer från bolaget,
max 50 liter försluten
med dubbelknut.

Ej ABP, animaliska
biprodukter enligt
ABP- förordningen.
Ej trädgårdsavfall.

Matoljor

Ska sorteras som
brännbart restavfall.
Större mängder är ej
avfall under
kommunens ansvar.

Returpapper
Enligt
avfallsförordningen
SFS 2020:614.

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.

Ska förvaras i brännbar behållare tex 1,5
liters PET-flaska, med
tätslutande lock, och
sedan läggas i en soppåse enligt riktlinjer
från bolaget, max 50
liter försluten med
dubbelknut i sopkärlet

Sopkärlet töms/hämtas vid
fastigheten/anvisad plats
enligt de hämtningsintervall
som kommunen
tillhandahåller.

Lämnas löst i de
behållare/ kärl som
anvisas.

Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av
renhållaren från 2022-01-01.

Större mängd lämnas till
entreprenör för
fettåtervinning.

Lämnas i container på
förpackningsproducenternas
återvinningsstationer

Från 2022-01-01
kommunalt avfall som
utgörs av tidningar
eller tidningspapper.

Det kan också lämnas i
returpapperskärl vid
fastighetsgräns om
fastighetsägaren önskar.

Tidningar: tidningar,
tidskrifter, direktreklam, kataloger och
liknande produkter av
papper.

Returpapperskärl töms/
hämtas vid fastigheten/
anvisad plats enligt de
hämtningsintervall som
kommunen tillhandahåller.

Slam och fosforfiltermaterial från små
avloppsanläggningar.

Ska vara åtkomligt för
tömning i den
anläggning där det
genereras.

Filtermaterial från
fosforfällor och andra
jämförbara filter ska
vara förpackat eller
tillgängligt på sådant
sätt att hämtning kan
utföras av fordon
utrustat med kran
eller suganordning.

Hämtas av renhållaren.

Stickande och
skärande avfall, bland
annat kanyler och
sprutor.

Kommunalt avfall som
inte får läggas i sopkärl
pga. skaderisker.

Ska läggas i speciell
behållare som
tillhandahålls av
apoteken.

Lämnas till apotek som
bolaget har avtal med.
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Förbrukat filtermaterial som
kan återvinnas behöver inte
lämnas till renhållaren utan
till valfri entreprenör som
säkerställer återvinning på
ett miljö- och
hälsoskyddssäkert sätt.

Avfall som ska
sorteras ut och
hållas skiljt från
annat avfall
Stort eller långt avfall
Båtar, bilar, stora
stubbar, tygrullar, nät,
ensilageplast mm.

Krav på utsortering

Krav på
emballering m.m.

Trädgårdsavfall såsom
växtavfall och jord.

Ej stora stubbar då det
inte är kommunalt
avfall.

På ÅVC ska avfallet
lämnas enligt
instruktioner på plats.

Invasiva arter hanteras
separat, se ovan.

Vid hämtning av trädgårdsavfall i storsäck,
ska avfallet läggas löst
i säcken och inte
packas så hårt att
tömningen försvåras.

Är ej avfall under
kommunens ansvar.

Återförsäljare eller avfallsentreprenör kan kontaktas
för omhändertagande.

Avfall från omfattande
trädgårdsarbete t. ex
jord, schaktmassor,
vegetation, stora
stubbar mm klassas
som
verksamhetsavfall.
Avfall som ej är under
kommunens ansvar.
1. Avfall under
producentansvar

Instruktion för
hämtning/lämning

Ska sorteras och
behandlas enligt
gällande lagstiftning.

Enligt transportörens
och mottagarens
instruktioner.

2. Avfall från verksamheter som inte är
hushållsliknande
3. Avfall från hushåll
som är stort eller i
stor mängd. (Allt
”bygg/ rivningsavfall som inte
producerats i en
yrkesmässig
verksamhet” är dock
kommunens ansvar
oberoende av
mängd från 2023)
4. Avfall som är
explosivt.
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Lämnas vid ÅVC men kan
med fördel komposteras på
fastigheten eller lämnas i
storsäck till renhållaren.
Ej invasiva arter.
Hämtning från fastighet kan
beställas av renhållaren.

Lämnas till valfri
entreprenör/behandlare med
tillstånd.

BILAGA 2 Hämtningsintervall
1. Hämtning av kärlavfall - Tätortsområden - minst en gång var fjortonde dag.
2. Hämtning av kärlavfall helårsbostäder - Övriga områden - minst en gång var fjortonde
dag.
3. Hämtning av kärlavfall fritidsbostäder - Övriga områden - minst en gång var fjortonde
dag 1 maj-15 september.
4. Hämtning returpapper i kärl vid fastigheten är fritt val. Möjliga hämtningsintervall är
en gång var fjortonde dag, en gång i månaden, två gånger per år eller budning vid
behov. I centralorten finns dessutom möjlighet med hämtning en gång i veckan.
5. Hämtning av latrin sker 10 gånger under perioden 1 maj till 15 september.
6. Tömning av slamavskiljare med WC och slutna tankar, fettavskiljare och oljeavskiljare
sker minst en gång per år och efter behov för att i övrigt upprätthålla en god funktion.
7. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt tillsynsansvariga
nämndens beslut eller i annat fall minst en gång vart fjärde år.
8. Tömning av m inireningsverk sker minst en gång per år, fosforfällor minst vartannat år,
om inte annat anges i det tillstånd som getts av tillsynsansvarig nämnd och efter behov
för att i övrigt upprätthålla en god funktion.
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BILAGA 3 Hämtnings- och transportvägar
1. Bilväg - den väg/gata som betjänar fordon, fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning av avfall.
a. Bilväg ska vara hårdgjord det vill säga asfalterad, stenlagd eller grusad.
b. Sikten längs bilväg ska vara sådan att hämtningsfordon kan hinna bromsas in till
stillastående innan en person kommer in i fordonets riskområde.
c. Bilväg ska vara utformad för minst belastningsklass 2 (BK2) och får inte utgöras av
gång- och/eller cykelbana, innergård i bostadsområde, skolgård eller liknande. Bilväg
kan heller inte utgöras av väg/gata eller annan yta där lastbilstrafik inte är tillåten.
d. Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter. Träd och annan växtlighet får inte
inkräkta på den fria höjden, se figur 1.

Figur 1.

e. Vid nyanläggande av bilväg gäller att denna ska vara minst 5,5 meter bred om körning i
båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska bilvägen vara bredare. Om
bilvägen är mötesfri och gällande trafikregler inte medger parkering av fordon får den
vara smalare. Bilvägen ska dock vara minst 3,5 meter bred. I kurvor ska körbanan vara
så bred att hämtningsfordon kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan
att körning sker med hjul utanför vägbana. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta
på vägbredden. Se figur 1.
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f. För befintlig bilväg gäller att rak sträcka på väg, gata eller annan yta där hämtnings fordon framförs är minst 0,5 meter bredare än fordonet. I kurvor ska körbanan vara så
bred att fordonet kan komma fram utan backning och/eller utan att körning sker med
hjulen utanför vägbanan. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
g. Det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordon ska vid såväl raka sträckor som i
kurvor vara minst en meter bredare än fordonet (inkl. backspeglar). Med fritt utrymme
avses ett område som såväl i vertikalt som i horisontellt plan är fritt från hinder, samt
ett underlag som är jämt och som har tillräcklig bärighet för en person att gå på.
h. Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod. Bilväg som är
återvändsgata ska därför ha vändmöjlighet. Vändplan för ett normalstort hämtningsfordon ska normalt ha en diameter om 18 meter med en hindersfri remsa om ytterligare
1,5 meter runt om. Alternativ till detta är en vändplats eller en trevägskorsning som
möjliggör en så kallad T-vändning, se figur 2.

Figur 2.

i.

Om det på hämtningsdagen finns temporära hinder i bilväg ska fastighetsinnehavare
ombesörja egen transport av avfallsbehållare till för hämtningsfordonet närmsta
farbara väg. Behållaren ska då vara tydligt uppmärkt med uppgift om
fastighetsinnehavare.

j.

Bilväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på
vägbredden. Om bilväg är grusväg ska den dammbindas sommartid.

k. Om bestämmelserna i a - j inte är uppfyllda kan bilvägen bedömas som ej farbar för
hämtningsfordon. Då ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna
avfallet på plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt §21.
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l.

Undantag om kraven på bilvägs bredd och vändmöjlighet mm enligt dessa föreskrifter
får beviljas av renhållaren. En förutsättning för sådant är att renhållarens
riskbedömning av arbetsmiljön påvisar att riskerna är acceptabla.

2. Dragväg - den väg som kärlet behöver dras manuellt av den som utför hämtningen.
a. Dragväg ska vara så kort som möjligt och bör inte vara längre än 10 meter. För villor,
radhus och fritidshus bör dragväg inte förekomma.
b. Dragväg ska året om vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager eller
hinder. Trappsteg, grus och kullersten får inte förekomma.
c. Dragväg ska vara minst 1,2 meter bred. Om dragväg ändrar riktning mer än 30° ska
bredden i avsnittet för riktningsändringen vara minst 1,35 meter.
d. Dragväg ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter. Träd och annan växtlighet får inte
inkräkta på den fria höjden.
e. Trottoarkant eller liknande nivåskillnad i dragväg ska vara avfasad.
f. Transportband eller hiss i dragväg får inte förekomma.
g. Dragväg bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga
1:20 och får inte överstiga 1:12. Lutning på ramp får inte överstiga 1:12 och vilplanet ska
vara minst 2 meter lång. Den lutande delen av rampen får inte överstiga 10 meter.
h. Dragväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte finnas i
dragvägen eller inkräkta på dragvägens bredd. Om så är fallet hämtas inte avfallet
förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits med
renhållaren.
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Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2021-10-19
Sida 1 av 1

§

Samverkansavtal - Reviderat
gymnasiesamverkansavtal
Dnr 2021/494

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.

Sammanfattning
Under 2011 tecknade medlemskommunerna inom Sjuhärad ett samverkansavtal för
ungdomsgymnasierna inom Sjuhäradsregionen. Avtalet möjliggör för elever boende i någon
av medlemskommunerna i Sjuhärad och som ska påbörja sina studier vid
ungdomsgymnasiet, att som förstahandssökande fritt söka program och skola i någon av
kommunerna.
Skolcheferna inom Sjuhärad har arbetat fram ett reviderat samverkansavtal då nuvarande
avtal inte stämmer överens med den praxis som utvecklats och inte heller med gällande
lagtexter. Avtalet ska kompletteras med bilagor som krävs för samverkan inom olika delar.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 4 juni 2021 att
rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.
Förvaltningen ställer sig bakom det reviderade samverkansavtalet och föreslår att
kommunstyrelsen godkänner avtalet.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Tjänsteskrivelse 2021-09-30 från barn- och utbildningschef
Brev Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Reviderat gymnasiesamverkansavtal i Sjuhärad
Protokollsutdrag § 42 210604 Reviderat gymnasiesamverkansavtal

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-30

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal - Reviderat
gymnasiesamverkansavtal
Diarienummer 2021/494, löpnummer 3318/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner det reviderade gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.

Sammanfattning
Under 2011 tecknade medlemskommunerna inom Sjuhärad ett samverkansavtal för
ungdomsgymnasierna inom Sjuhäradsregionen. Avtalet möjliggör för elever boende i någon
av medlemskommunerna i Sjuhärad och som ska påbörja sina studier vid
ungdomsgymnasiet, att som förstahandssökande fritt söka program och skola i någon av
kommunerna.
Skolcheferna inom Sjuhärad har arbetat fram ett reviderat samverkansavtal då nuvarande
avtal inte stämmer överens med den praxis som utvecklats och inte heller med gällande
lagtexter. Avtalet ska kompletteras med bilagor som krävs för samverkan inom olika delar.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 4 juni 2021 att
rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.
Förvaltningen ställer sig bakom det reviderade samverkansavtalet och föreslår att
kommunstyrelsen godkänner avtalet.

Ärendet
Under 2011 tecknade medlemskommunerna inom Sjuhärad ett samverkansavtal för
ungdomsgymnasierna inom Sjuhäradsregionen. Avtalet som fortfarande gäller möjliggör för
elever boende i någon av medlemskommunerna i Sjuhärad och som ska påbörja sina studier
vid ungdomsgymnasiet, att som förstahandssökande fritt söka program och skola i någon av
kommunerna.
Då samverkansavtalet i dagsläget inte stämmer överens med den praxis som utvecklats och
förändringar av lagtexter medfört att det språkliga innehållet behöver uppdateras, så har
skolcheferna inom Sjuhärad arbetat fram ett reviderat samverkansavtal för
gymnasieutbildning inom Sjuhärad.
Det reviderade samverkansavtalet förtydligar skolchefsgruppens uppdrag och ansvar, men
även ekonomiska villkor och förutsättningar. Avtalet ska kompletteras med bilagor som krävs
för samverkan kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret för elever i behov av
särskilt stöd, samt för de regler och förhållningssätt som ska gälla för kring gemensam
antagning.
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 4 juni 2021 att
rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.
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Förvaltningen ställer sig bakom det reviderade samverkansavtalet och föreslår att
kommunstyrelsen godkänner avtalet.

Beslutsunderlag
1
2
3

Brev Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Reviderat gymnasiesamverkansavtal i Sjuhärad
Protokollsutdrag § 42 210604 Reviderat gymnasiesamverkansavtal

Beslut lämnas till
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef Tingsholm

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Gunnar Scorénius
Utredare
Sektor lärande

2021-06-14

Till medlemskommunerna i
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde
2021-06-04 att rekommendera medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2021-10-31 på info@borasregionen.se

Linda Bergholtz
Administrativ chef

Bilagor
1 Protokollsutdrag
2 Reviderat gymnasiesamverkansavtal

Samverkansavtal
för gymnasieutbildning inom Sjuhärad

2021-05-03

2

§ 1 Avtalsparter
Avtalets parter utgörs av kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn och Vårgårda.
Pågående samverkansavtal som finns vid ingåendet av detta avtal med andra kommuner utanför
samverkansområdet får fortsätta att gälla. Innan tecknande av nya samverkansavtal ska
kommunerna som ingår i detta avtal informera övriga i samverkansavtalet.
§ 2 Bakgrund
Samverkansavtal avseende gymnasieutbildning tecknades 2004 mellan kommunerna Bollebygd,
Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Parterna överenskom att utgöra ett
samverkansområde för de utbildningar som inte anordnades i elevens hemkommun. 2007
träffades det en överenskommelse om en gemensam antagningsenhet. 2009 utformades ett nytt
samverkansavtal där Herrljunga och Vårgårda kommun tillkom som avtalspart och där elever
folkbokförda inom samverkansavtalet fritt kunde ansöka och bli förstahandsmottagna. Avtalet
sades upp på grund av en utredning som gjordes under 2009 och som utmynnade i att ett nytt
samverkansavtal tillkom från 2011.
§ 3 Syfte
Detta samverkansavtal syftar till att:
•

Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir
mottagna som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.

•

Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett.

•

Samverkan kring programutbud och dimensionering sker inom samverkansområdet som
helhet och mellan enskilda gymnasieskolor.

•

Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för samverkansområdets utveckling kan
stödjas och utvecklas gemensamt.
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§ 4 Utbildningar
Med utbildningar, som eleverna i kommuner inom samverkansområdet fritt kan välja bland, avses
i detta avtal gymnasieskolans:
•

nationella program

•

lokala särskilda varianter

•

sökbara inriktningar på introduktionsprogrammet

i enlighet med årligen inrapporterat utbud till Antagningsenheten, vilket justeras genom årliga
beslut hos respektive kommun. Avtalet avser utbildningar med start i år 1.
Nationell idrottsutbildning inom samverkansavtalet
Vid uttagna elever folkbokförda inom samverkansavtalet ersätts mottagande kommunal
huvudman inom samverkansavtalet enligt Riksidrottsförbundets rekommendationer för
individuella eller lagidrotter per läsår för nationell idrottsutbildning.
§ 5 Ledning och styrning med påverkan på samverkan
Skolchefsgruppen, i vilken ingår ansvarig skolchef för gymnasiefrågor i respektive kommun, ska
verka för att samverkansavtalets innehåll genomförs, följs upp och utvecklas. Skolchefsgruppen
har möjlighet att fatta gemensamma beslut om att bilägga dokument till avtalet, vilka behövs för
att verkställa avtalets intentioner och förtydliga arbetssätt. Detta kan t ex gälla frågor kring
antagning, överlämning, aktivitetsansvar och marknadsföring av gymnasieskolorna.
Skolchefsgruppen ansvarar för att bilagda dokument kontinuerligt revideras.
Beredningsgruppen Välfärd och kompetens ansvarar för att vårda avtalets intentioner enligt 3§.
Beredningsgruppen ska därför årligen hålla sig informerad om hur avtalet efterlevs.
Skolchefsgruppen och Antagningsenheten Sjuhärad ansvarar för att informera
beredningsgruppen kring uppföljning och utvärdering enligt 9§, antagna bilagor under året samt
ansöknings- och antagningsstatistik vid två informationstillfällen per år.
§ 6 Antagning
Antagning sker via en centralt placerad enhet. Administrationen utförs av Gymnasieantagningen i
Borås under namnet Antagningsenheten Sjuhärad.
§ 7 Information
Principer för marknadsföring: informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig
och lättillgänglig samt utformas enligt 8 kap. 18 § andra stycket kommunallagen.
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Det ska finnas ett gemensamt informationsmaterial. Kommunen ansvarar för att den egna
informationen om gymnasieansökan och utbud hålls uppdaterat i sina informationskanaler.
Varje kommun med gymnasieskola ska säkerställa att marknadsföringen sker korrekt där
nationellt program och nationellt inriktning framgår tydligt.
§ 8 Ekonomiska villkor och förutsättningar
Interkommunal ersättning utgår till mottagande kommun inom samverkansavtalet utifrån
mottagande kommuns fastställda prislista som baseras på kommunens självkostnadspris.
Avstämningsdatum för ersättning
September till och med maj månad stäms elevantalet av den 15:e innevarande månaden.
Ersättning för innevarande månad betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 15:e.
Ersättning för juni betalas till den skolkommun där eleven är inskriven den 1 juni. I juli – augusti
betalas ersättning till den skolkommun där eleven är inskriven den 15 september.
Mottagande kommun tecknar försäkring för samtliga elever.
Ersättningar utöver fastställd prislista för elever som är i behov av särskilt stöd regleras i enskilda
avtal mellan berörda kommuner.
Skolchefsgruppen beslutar årligen om fördelningen av gemensamma kostnader.
§ 9 Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker årligen i skolchefsgruppen av:
•

Elevströmmar

•

Grad av tillgodosedda förstahandsval på program och skola

•

Rapportering om elevförändringar (mottagande kommun efter 15 sep år 1 måste
informera hemkommun)

•

Årlig uppföljning av bilagornas tillämpning

•

Årlig uppföljning av kostnader för utbildningar

•

Gemensam analys av underlag för planering och dimensionering kortsiktigt och
långsiktigt

§ 10 Avtalsvillkor
Föreliggande avtal gäller från och med 1 januari 2022 och gäller tills vidare. Eventuell uppsägning
av part görs med en framförhållning på minst 18 månader. Uppsägningsdatum är den 1 januari.
Bollebygd │ Borås │ Herrljunga │ Mark │ Svenljunga │ Tranemo │ Ulricehamn │ Vårgårda

5

2021-05-03

Datum:
Undertecknande parter:

Michael Plogell
Kommunstyrelsens ordförande
Bollebygd

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Borås

Gunnar Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Herrljunga

Jessica Rodén
Kommunstyrelsens ordförande
Mark

Stefan Carlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svenljunga

Anders Brolin
Kommunstyrelsens ordförande
Tranemo

Roland Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande
Ulricehamn

Bengt Hilmersson
Kommunstyrelsens ordförande
Vårgårda
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Direktionen
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§ 42 Reviderat gymnasiesamverkansavtal
Diarienummer: 2021/SKF0119

Beslut
Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna det reviderade
gymnasiesamverkansavtalet för Sjuhärad
Sammanfattning
Sedan höstterminen 2011 har elever som är boende i någon av Sjuhärads medlemskommuner och
som ska påbörja sina studier inom ungdomsgymnasiet, möjlighet att som förstahandssökande fritt
söka program och skola i någon av kommunerna. Detta blev möjligt genom det samverkansavtal som
undertecknades av dåvarande kommunalråd och som fortfarande gäller för ungdomsgymnasiernas
verksamhet i denna region.
Avtalstext kräver regelbunden översyn och sedan en längre tid tillbaka har gymnasiesamverkansavtalet i Sjuhärad inte varit överensstämmande med den praxis som utvecklats i samverkan. Utöver
detta är dokumentet inte heller språkligt uppdaterat utifrån nuvarande lagtext. Skolchefsgruppen i
Sjuhärad har därmed arbetat fram en reviderad version av nuvarande avtalstext, en justering som
bland annat ska förtydliga skolchefsgruppens uppdrag och ansvar men även ekonomiska villkor och
förutsättningar.
Det reviderade samverkansavtalet ska kompletteras med ett antal bilagor som krävs för samverkan
kring exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för elever i behov av särskilt stöd samt för
de regler och förhållningssätt som ska gälla kring gemensam antagning. Utöver dessa dokument har
bilageförslag även formulerats kring överlämning när en elev byter skola samt rutiner och ansvar när
en elev flyttar.
Tillsammans med det fokusdokument som KP-rådet tagit fram speglar avtalet den samverkan som
krävs i Sjuhärad, där gymnasieverksamheten är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet.
Expedieras till
Medlemskommunerna
Skolchefsgruppen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2021-10-19
Sida 1 av 1

§

Gåva för uppskattning av medarbetarnas arbete
under Coronapandemin
Dnr 2021/549

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avsätter 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser
under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom KS pott för
oförutsett.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun vill visa särskild uppskattning till medarbetarna för insatser under det
gångna året med tanke på vad den rådande Coronapandemin inneburit för alla anställda
inom kommunen. Den nu aktuella gåvan är en uppskattning utifrån den extraordinära tid
som varit under 2020 och 2021. Kostnaden för denna åtgärd är 2,5 mnkr, motsvarande 1 000
kronor per anställd, vilket finansieras genom KS pott för oförutsett.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från kommunchef

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avsätter 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser
under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom KS pott för
oförutsett.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-10-07

Tjänsteskrivelse Gåva för uppskattning av
medarbetarnas arbete under Coronapandemin
Diarienummer 2021/549, löpnummer 3441/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avsätter 2,5 mnkr för att visa medarbetare uppskattning för alla insatser
under det gångna året genom en gåva. Finansiering av gåvan sker genom KS pott för
oförutsett.

Sammanfattning
Ulricehamns kommun vill visa särskild uppskattning till medarbetarna för insatser under det
gångna året med tanke på vad den rådande Coronapandemin inneburit för alla anställda
inom kommunen. Den nu aktuella gåvan är en uppskattning utifrån den extraordinära tid
som varit under 2020 och 2021. Kostnaden för denna åtgärd är 2,5 mnkr, motsvarande 1 000
kronor per anställd, vilket finansieras genom KS pott för oförutsett.

Ärendet
Se sammanfattning.

Beslutsunderlag

Beslut lämnas till
Kommunchef
Ekonomichef
Kanslichef

Gustaf Olsson
Kommunchef

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
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§

Ansökan om investeringsmedel för att installera
reservkraft
Dnr 2021/485

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för reservkraft vid två fastigheter i Ulricehamns kommun, 4,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Reservkraft, utbyte av verk i investeringsbudgeten för 2021
och Reservkraft i investeringsbudgeten för 2017.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Reservkraft, 4,0mnkr. Investeringen
möjliggör en prioritering enligt kommunens Risk- och Sårbarhetsanalys.
Investeringen möjliggör fortsatt drift vid samhällsviktiga kommunala verksamheter som vid
en samhällsstörning är mycket sårbara mot bland annat strömbortfall. Ett reservkraftverk
gör att verksamheten vid elbortfall slipper bli utan både el och värme.
Genomförandet av installationen 1 sker 2021. Ytterligare installation genomförs i samband
med planerad om- och tillbyggnad och omfattas inte av denna ansökan.
En andra installation (installation 2) ersätter ett äldre befintligt verk. Det är i dåligt skick och
styrningen är föråldrad.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2021-09-16 från servicechef
Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel utbyte reservkraft
Bilaga investeringskalkyl reservkraft el

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för reservkraft vid två fastigheter i Ulricehamns kommun, 4,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Reservkraft, utbyte av verk i investeringsbudgeten för 2021
och Reservkraft i investeringsbudgeten för 2017.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-16

Tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för
att installera reservkraft
Diarienummer 2021/485, löpnummer 3115/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för reservkraft vid två fastigheter i Ulricehamns kommun, 4,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för Reservkraft, utbyte av verk i investeringsbudgeten för 2021
och Reservkraft i investeringsbudgeten för 2017.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Reservkraft, 4,0mnkr. Investeringen
möjliggör en prioritering enligt kommunens Risk- och Sårbarhetsanalys.
Investeringen möjliggör fortsatt drift vid samhällsviktiga kommunala verksamheter som vid
en samhällsstörning är mycket sårbara mot bland annat strömbortfall. Ett reservkraftverk
gör att verksamheten vid elbortfall slipper bli utan både el och värme.
Genomförandet av installationen 1 sker 2021. Ytterligare installation genomförs i samband
med planerad om- och tillbyggnad och omfattas inte av denna ansökan.
En andra installation (installation 2) ersätter ett äldre befintligt verk. Det är i dåligt skick och
styrningen är föråldrad.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Ärendet
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för reservkraft, 4,0mnkr. Investeringen
möjliggör en prioritering enligt kommunens Risk- och Sårbarhetsanalys.
Installationsplatserna har båda samhällsviktiga verksamheter som vid en samhällsstörning är
mycket sårbara mot bland annat strömbortfall. Om till exempel kostverksamheten inte kan
bedrivas i fastighet 1 riskerar detta att få stora konsekvenser för andra verksamheter i
kommunen. Ett reservkraftverk gör att verksamheten vid elbortfall slipper bli utan både el
och värme. Alla andra samhällsviktiga verksamheter av samma typ i kommunen har
reservkraft, men detta saknas i fastighet 1 och är således en prioritering enligt kommunens
Risk- och Sårbarhetsanalys. Planen är att även ansluta närliggande kommunal fastighet
samtidigt som fastighet 1. Projektering är färdigställd och bygglov har beviljats.
Genomförande av dessa installationer sker 2021. Närliggande fastighet förses med
reservkraft i samband med planerad om- och tillbyggnad och omfattas inte av denna
ansökan.
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Ett tidigare installerat verk i fastighet 2 behöver ersättas. Det är i dåligt skick och styrningen
är föråldrad.
Bedömningen är att ersättningsverket kommer att bli något dyrare än budget och
nyinstallationen något billigare än budget, men att projekten kommer att rymmas inom den
totala budgeten för båda projekten.
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Reservkraft, utbyte verk i
investeringsbudgeten för 2021 och Reservkraft el i investeringsbudgeten för 2017. Inga övriga
driftskostnadskonsekvenser förväntas.
Platserna för reservkraften skrivs inte ut då informationen bedöms vara skyddsvärd utifrån
samhällets krisberedskap.

Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Bilaga investeringskalkyl till ansökan om investeringsmedel utbyte reservkraft
Bilaga investeringskalkyl reservkraft el

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Verksamhetschef fastighet

Anna-Lena Johansson
Sektorchef service

Crister Dahlgren
Verksamhetschef fastighet
Verksamhet fastighet
Sektor service

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Crister Dahlgren

Fastighet

Investeringen tas i bruk år:

1

Beräknad avskrivningstid:

33

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Reservkraftverk installation 2

1 000

Objektnummer:

5 714
Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
1 000

År 2

1 000

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
1 000
0
0
1 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader

År 6 el.
7

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

30
17
47
47

30
16
47
47

30
16
46
46

30
15
46
46

30
15
45
45

30
14
45
45

0
47

0
47

0
46

0
46

0
45

0
45

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Summa
0
0
182
94
276
276
0
0
0
276

1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet.
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut:
Tillstyrks
Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,
Avslås
T SEK / ÅR:
Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Crister Dahlgren

Fastighet

Investeringen tas i bruk år:

1

Beräknad avskrivningstid:

33

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,7

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Reservkraft installation 1

3 000

Objektnummer:

5 716
Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
3 000

År 2

3 000

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
3 000
0
0
3 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader

År 6 el.
7

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

91
51
142
142

91
49
140
140

91
48
139
139

91
46
137
137

91
45
136
136

91
43
134
134

0
142

0
140

0
139

0
137

0
136

0
134

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Summa
0
0
545
283
828
828
0
0
0
828

1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet.
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut:
Tillstyrks
Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,
Avslås
T SEK / ÅR:
Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2021-10-19
Sida 1 av 2

§

Svar på initiativärende om ökad
undervisningstid/lovskola
Dnr 2021/279

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att det inte funnits någon möjlighet att i slutet av
maj och början av juni 2021 göra ändringar i den organisation som lagts för genomförandet
av sommarskola innevarande år och därmed har även tid för lovskola sommaren 2021
passerat.

Sammanfattning
Liberalerna har i ett initiativärende till kommunstyrelsen 6 maj 2021 föreslagit att
kommunstyrelsen snabbutreder om det finns möjlighet att anordna extra undervisningstid
för målgruppen elever som lämnar årskurs 9 i grundskolan samt gymnasieskolans
avgångselever under sommaren 2021. Förslaget innefattar även att utreda möjligheterna för
att ersätta de deltagande eleverna utifrån samma modell som tillämpas för kommunens
feriepraktik.
Vidare förslår Liberalerna att beslut i ärendet fattas så snart som möjligt på lämpligast sätt.
Liberalerna skriver i initiativärendet att pandemin har inneburit distansundervisning och
ökad sjukfrånvaro för många av Ulricehamns kommuns elever. För en del elever har
konsekvensen av detta inneburit sämre studieresultat. De menar att ”Covidgenerationen”
riskerar att på sikt betala ett högt pris och att de eleverna som lämnar årskurs 9 i
grundskolan och för dem som tar studenten på gymnasiet i juni månad kan pandemins
konsekvenser påverka deras möjligheter att komma in på den gymnasieutbildning de önskar
eller den högskoleutbildning de drömt om.
Förvaltningen kan efter sommaren 2021 konstatera att i Ulricehamns kommun har
behörigheten till gymnasieprogrammen ökat under pandemiåret.
Liberalerna vill använda de statliga medel som kommunerna får att säkerställa att lovskola
och extra undervisningstid genomförs i så stor utsträckning som möjligt och att ökad
undervisningstid kan ges under sommaren 2021.
Förvaltningen konstaterar att organisationen kring sommarskola planeras tidigt under
vårterminen då det är obligatoriskt för huvudmannen att arrangera sommarskola för
grundskolans årskurs 8 och 9. Vidare hölls kommunstyrelsens sista sammanträde innan
sommaruppehållet den 3 juni. Det har således inte funnits någon tid att under maj och
början av juni 2021 göra ändringar i den organisation som lagts för genomförandet av
sommarskola innevarande år.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2021-09-07 från barn- och utbildningschef

2

Initiativärende - Ökad undervisningstid / lovskola

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2021-10-19
Sida 2 av 2

Förvaltningens förslag till beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att det inte funnits någon möjlighet att i slutet av
maj och början av juni 2021 göra ändringar i den organisation som lagts för genomförandet
av sommarskola innevarande år och därmed har även tid för lovskola sommaren 2021
passerat.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-07

Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende om ökad
undervisningstid/lovskola
Diarienummer 2021/279, löpnummer 3015/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att det inte funnits någon möjlighet att i slutet av
maj och början av juni 2021 göra ändringar i den organisation som lagts för genomförandet
av sommarskola innevarande år och därmed har även tid för lovskola sommaren 2021
passerat.

Sammanfattning
Liberalerna har i ett initiativärende till kommunstyrelsen 6 maj 2021 föreslagit att
kommunstyrelsen snabbutreder om det finns möjlighet att anordna extra undervisningstid
för målgruppen elever som lämnar årskurs 9 i grundskolan samt gymnasieskolans
avgångselever under sommaren 2021. Förslaget innefattar även att utreda möjligheterna för
att ersätta de deltagande eleverna utifrån samma modell som tillämpas för kommunens
feriepraktik.
Vidare förslår Liberalerna att beslut i ärendet fattas så snart som möjligt på lämpligast sätt.
Liberalerna skriver i initiativärendet att pandemin har inneburit distansundervisning och
ökad sjukfrånvaro för många av Ulricehamns kommuns elever. För en del elever har
konsekvensen av detta inneburit sämre studieresultat. De menar att ”Covidgenerationen”
riskerar att på sikt betala ett högt pris och att de eleverna som lämnar årskurs 9 i
grundskolan och för dem som tar studenten på gymnasiet i juni månad kan pandemins
konsekvenser påverka deras möjligheter att komma in på den gymnasieutbildning de önskar
eller den högskoleutbildning de drömt om.
Förvaltningen kan efter sommaren 2021 konstatera att i Ulricehamns kommun har
behörigheten till gymnasieprogrammen ökat under pandemiåret.
Liberalerna vill använda de statliga medel som kommunerna får att säkerställa att lovskola
och extra undervisningstid genomförs i så stor utsträckning som möjligt och att ökad
undervisningstid kan ges under sommaren 2021.
Förvaltningen konstaterar att organisationen kring sommarskola planeras tidigt under
vårterminen då det är obligatoriskt för huvudmannen att arrangera sommarskola för
grundskolans årskurs 8 och 9. Vidare hölls kommunstyrelsens sista sammanträde innan
sommaruppehållet den 3 juni. Det har således inte funnits någon tid att under maj och
början av juni 2021 göra ändringar i den organisation som lagts för genomförandet av
sommarskola innevarande år.

Ärendet
Liberalerna beskriver i initiativärendet till kommunstyrelsen den 6 maj att pandemin har
inneburit distansundervisning och ökad sjukfrånvaro för många av Ulricehamns kommuns
elever. För en del elever har konsekvensen av detta inneburit sämre studieresultat.
Liberalerna menar att ”Covidgenerationen” riskerar att på sikt betala ett högt pris och att de
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eleverna som lämnar årskurs 9 i grundskolan och för dem som tar studenten på gymnasiet i
juni månad kan pandemins konsekvenser påverka deras möjligheter att komma in på den
gymnasieutbildning de önskar eller den högskoleutbildning de drömt om.
Liberalerna vill använda de statliga medel som kommunerna får att säkerställa att lovskola
och extra undervisningstid genomförs i så stor utsträckning som möjligt och att ökad
undervisningstid kan ges under sommaren 2021. Med hänvisning till detta föreslår de att den
som deltar i sommarundervisningen ska ersättas med samma ekonomiska ersättning som för
förlorad sommarjobbinkomst om man hade deltagit i kommunens feriepraktik. Målgruppen
för satsningen bör vara ungdomar som i juni 2021 går ut årskurs 9 i grundskolan eller tar
studenten. Önskvärt är att de elever som inte är behöriga ska få plats och därefter fördelas
platserna utifrån anmälningstidpunkt. Den traditionella lovskolan som inte berättigar till
ekonomisk ersättning ska fortgå för övriga elever. De motiverar ersättning för extra
undervisningstid och lovskola med att se till så att ingen väljer bort chansen att fixa betygen
för att sommarjobbslönen lockar.
Sommarskolan i Ulricehamns kommun arrangerades sommaren 2021 likt tidigare år.
Behörigheten till gymnasieskolan 2021 var högre än föregående år både före och efter
sommarskolan.
Före sommarskola 2020
Behörighet till gymnasieprogram:
Behörighet till yrke: 78,0%
Behörighet till estet: 77,3%
Behörighet till samhälle: 75,8%
Behörighet till natur: 63,3%

Före sommarskola 2021
Behörighet till gymnasieprogram:
Behörighet till yrke: 87,7%
Behörighet till estet: 85,9%
Behörighet till samhälle: 83,8%
Behörighet till natur: 76,9%

Efter sommarskolan 2020
Behörighet till gymnasieprogram:
Behörighet till yrke: 85,6%
Behörighet till estet: 84,5%
Behörighet till samhälle: 83,0%
Behörighet till natur: 66,7%

Efter sommarskolan 2021
Behörighet till gymnasieprogram:
Behörighet till yrke: 88,8%
Behörighet till estet: 87,0%
Behörighet till samhälle: 84,8%
Behörighet till natur: 77,3%

Förvaltningen konstaterar att organisationen kring sommarskola planeras tidigt under
vårterminen då det är obligatoriskt för huvudmannen att arrangera sommarskola för
grundskolans årskurs 8 och 9. I initiativärendet föreslogs att ärendet skulle snabbutredas
samt att beslut i ärendet skulle fattas på ett skyndsamt samt lämpligt sätt.
Kommunstyrelsens sista sammanträde innan sommaruppehållet hölls den 3 juni. Det har
således inte funnits någon tid att under maj och början av juni 2021 hantera eller organisera
ett ärende av denna dignitet eller omfattning eller att göra ändringar i den organisation som
lagts för genomförandet av sommarskola innevarande år.
Sektor lärande kan konstatera att i Ulricehamns kommun har behörigheten till
gymnasieprogrammen inte minskat under pandemiåret utan snarare ökat.
Målet är att elever inte ska behöva gå sommarlovskola utan att klara sina studier innan de
lämnar den ordinarie undervisningen.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende - Ökad undervisningstid / lovskola

2021/279, 3015/2021 3(3)

Beslut lämnas till
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef Skolområde Tingsholm

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Malin Molid Svenningsson
Utvecklingsledare
Sektor lärande

INITIATIVÄRENDE KS 6 MAJ
Ökad undervisningstid – Lovskola
Pandemin har inneburit distansundervisning och ökad sjukfrånvaro för många av Ulricehamns
kommuns elever. För en del har konsekvensen av detta inneburit sämre studieresultat.
”Covidgenerationen” riskerar att på sikt betala ett högt pris. För eleverna som lämnar årskurs 9 i
grundskolan och för dem som tar studenten på gymnasiet i juni månad kan pandemins konsekvenser
påverka deras möjligheter att komma in på den gymnasieutbildning de önskar eller den
högskoleutbildning de drömt om. Det innebär orimliga konsekvenser för en ung människa.
Liberalerna har på nationell nivå drivit igenom en skolsatsning i vårbudgeten. Totalt ska det tillföras
350 miljoner extra till Sveriges kommuner för att säkerställa att kunskapstappet blir så litet som
möjligt. Kommunerna får möjlighet och resurser från staten för att genomföra lovskola och extra
undervisningstid.
Liberalerna i Ulricehamns Kommun vill använda pengarna för att säkerställa att lovskola genomförs i
så stor utsträckning som möjligt och att ökad undervisningstid kan ges under sommaren 2021. För att
få fler elever att delta i undervisningen under sommaren föreslår Liberalerna ett nytt koncept för att
erbjuda extra undervisningstid under sommaren. Eftersom många har planerat för sommarjobb,
erbjuds den som deltar i sommarundervisningen med samma ekonomiska ersättning för
förlorad sommarjobbinkomst om man hade deltagit i kommunens feriepraktik.
Målgruppen för satsningen bör vara ungdomar som i juni 2021 går ut årskurs 9 i grundskolan eller tar
studenten. I första hand bör elever som inte är behöriga få plats därefter fördelas platserna utifrån
anmälningstidpunkt.
Den traditionella lovskolan som inte berättigar till ekonomisk ersättning ska fortgå.
Målsättningen är att skolan under vårterminen ska lyckas ge eleverna kunskaperna som de behöver.
Men om någon behöver lite mer tid efter skolavslutningen så är sommarundervisningen en viktig
åtgärd för att säkra kunskapsnivåerna i pandemitider. Det är ett sätt att se till så att ingen väljer bort
chansen att fixa betygen för att sommarjobbslönen lockar.
Därför föreslår Liberalerna att:
●
Kommunstyrelsen snabbutreder om det finns möjligheter att anordna extra undervisningstid för
målgruppen elever som lämnar årskurs 9 i grundskolan samt gymnasieskolans avgångselever. Samt att
utreda möjligheterna för att ersätta de deltagande eleverna utifrån samma modell som tillämpas för
kommunens feriepraktik.
●

Beslut i ärendet fattas så snart som möjligt och på lämpligaste sätt.

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2021-10-19
Sida 1 av 1

§

Svar på Initiativärende att kommunstyrelsen tar ett
beslut om att fritids i Grönahög ska flyttas till
Gällstad eller ej
Dnr 2020/249

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt av
Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Sammanfattning
I ett initiativärende till kommunstyrelsen den 7 maj 2020 föreslår Kerstin Berggren (MP) att
kommunstyrelsen ska ta ett politiskt beslut vad det gäller om fritids i Grönahög skall flyttas
till Gällstad eller inte. Förvaltningens förslag om att flytta fritids till Gällstad skola anser
Kerstin Berggren (MP) att det är en skolstruktursfråga som ska beslutas politiskt.
Dåvarande rektor för Gällstad skolområde fattade den 30 april 2020 beslut om, inom ramen
för rektors rätt att besluta om dennes inre organisation, att fritidshemsverksamheten vid
Lingontuvans förskola ska erbjudas innan skoldagens början de dagar som eleverna har
undervisning vid Gällstad skola. Fritidshemsverksamheten erbjuds vid Gällstad skola efter
skoldagens slut de dagar som eleverna har undervisning vid Gällstad skola samt övriga dagar
då eleverna inte har undervisning vid Gällstad skola.
Flytt av Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret
2020/2021.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-10-07 från t.f. barn- och utbildningschef
Initiativärende - Att kommunstyrelsen tar ett politiskt beslut om fritids i Grönahög ska
flyttas till Gällstad eller inte (MP)

Förvaltningens förslag till beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt av
Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-10-07

Tjänsteskrivelse Svar på Initiativärende att
kommunstyrelsen tar ett beslut om att fritids i
Grönahög ska flyttas till Gällstad eller ej
Diarienummer 2020/249, löpnummer 3410/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Initiativärendet avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt av
Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Sammanfattning
I ett initiativärende till kommunstyrelsen den 7 maj 2020 föreslår Kerstin Berggren (MP) att
kommunstyrelsen ska ta ett politiskt beslut vad det gäller om fritids i Grönahög skall flyttas
till Gällstad eller inte. Förvaltningens förslag om att flytta fritids till Gällstad skola anser
Kerstin Berggren (MP) att det är en skolstruktursfråga som ska beslutas politiskt.
Dåvarande rektor för Gällstad skolområde fattade den 30 april 2020 beslut om, inom ramen
för rektors rätt att besluta om dennes inre organisation, att fritidshemsverksamheten vid
Lingontuvans förskola ska erbjudas innan skoldagens början de dagar som eleverna har
undervisning vid Gällstad skola. Fritidshemsverksamheten erbjuds vid Gällstad skola efter
skoldagens slut de dagar som eleverna har undervisning vid Gällstad skola samt övriga dagar
då eleverna inte har undervisning vid Gällstad skola.
Flytt av Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret
2020/2021.

Ärendet

Enligt 1 kap. 3 § SL är en skolenhet en av huvudman organiserad enhet som omfattar
verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten
verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad.
I förarbetena (prop. 2009/10:165 s. 216 f) uttalas bland annat följande avseende begreppet
skolenhet. ”Definitionen skolenhet omfattar också verksamheten i fritidshem. Förskoleenhet
syftar dock på en enhet med enbart förskola.”
Utifrån vad som sägs i skollagen och förarbetena menar förvaltningen att det är klarlagt att
fritidshem inte är en egen enhet. Det uttrycks också tydligt att fritidshemsverksamhet är en
del av en skolenhet och inte en förskoleenhet. Eftersom det inte är en fråga om förändring av
kommunens skolstruktur, ska den inte heller hanteras av skolhuvudmannen.
Initiativärendet skickades in och registrerades innan den 30 april 2020 för att gå till
kommunstyrelsen den 7 maj. Den 30 april 2020 beslutade dåvarande rektor, inom ramen för
rektors rätt att besluta om dennes inre organisation, att fritidshemsverksamheten vid
Lingontuvans förskola ska erbjudas innan skoldagens början de dagar som eleverna har
undervisning vid Gällstad skola. Fritidshemsverksamheten erbjuds vid Gällstad skola efter
skoldagens slut de dagar som eleverna har undervisning vid Gällstad skola samt övriga dagar
då eleverna inte har undervisning vid Gällstad skola såsom exempelvis lovdagar och
kompetensutvecklingsdagar.
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Beslutet har fattats av rektor utifrån rektors befogenhet att med stöd av 2 kap. 10§ skollagen
besluta om skolans inre organisation. Ärendet är inte av en sådan karaktär att det handlar om
en förändring av kommunens skolstruktur. Fritidshemsverksamheten flyttades inom den
enskilda skolenheten.
Ärendet anses härmed hanterat och avslutat.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende - Att kommunstyrelsen tar ett politiskt beslut om fritids i Grönahög ska
flyttas till Gällstad eller inte (MP)

Beslut lämnas till
Barn-och utbildningschef

Ann-Christin Barsjö Stomberg
Tf. Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Malin Molid Svenningsson
Utvecklingsledare
Sektor lärande

Ini$a$värende $ll Kommunstyrelsen den 7 maj 2020.
Kommunens förvaltning har som förslag på a5 Lingontuvans Fri8ds i Grönahög
ska ﬂy5as 8ll Gällstad på em. Det innebär a5 det blir betydligt längre dagar för
barnen med denna nya tanke. Den nuvarande verksamheten med förskolan
och Fri8ds i Grönahög fungerar mycket bra. Varför ta bort en fungerande och
oproblema8sk verksamhet? Landsbygdsperspek8vet och miljöperspek8vet
måste beaktas. Hela kommunen ska leva. Mindre resande måste prioriteras. Vi
anser a5 de5a är en skolstrukturfråga och skall beslutas poli8skt.
Av ovanstående föreslås Kommunstyrelsen besluta:

A: KS tar e: poli$skt beslut vad det gäller om Fri$ds i
Grönahög skall ﬂy:as $ll Gällstad eller inte.
Kers$n Berggren Miljöpar$et
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§

Svar på medborgarförslag om att utveckla
Lingontuvan så att fritidsverksamhet kan fortsätta
bedrivas
Dnr 2020/120

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt
av Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levinsson att utveckla
Lingontuvan så att fritids kan fortsätta att bedrivas enligt alla regler. Mikael Levinsson menar
att en nedläggning av fritids i Grönahög inte gynnar kommunen och landsbygden samt att
samhällsservice försvinner.
Efter det att medborgarförslaget skickades in beslutade dåvarande rektor att inom ramen för
rektors rätt att besluta om dennes inre organisation att fritidshemsverksamheten vid
Lingontuvans förskola ska erbjudas innan skoldagens början de dagar som eleverna har
undervisning vid Gällstad skola. Fritidshemsverksamheten erbjuds vid Gällstad skola efter
skoldagens slut de dagar som eleverna har undervisning vid Gällstad skola samt övriga dagar
då eleverna inte har undervisning vid Gällstad skola.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-09-03 från barn- och utbildningschef
Medborgarförslag om att utveckla Lingontuvan så att fritidsverksamhet kan fortsätta
bedrivas

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt
av Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-09-03

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att
utveckla Lingontuvan så att fritidsverksamhet kan
fortsätta bedrivas
Diarienummer 2020/120, löpnummer 3005/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att beslut i frågan är fattat och verkställt. Flytt
av Lingontuvans fritidsverksamhet till Gällstad skola genomfördes till läsåret 2020/2021.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levinsson att utveckla
Lingontuvan så att fritids kan fortsätta att bedrivas enligt alla regler. Mikael Levinsson menar
att en nedläggning av fritids i Grönahög inte gynnar kommunen och landsbygden samt att
samhällsservice försvinner.
Efter det att medborgarförslaget skickades in beslutade dåvarande rektor att inom ramen för
rektors rätt att besluta om dennes inre organisation att fritidshemsverksamheten vid
Lingontuvans förskola ska erbjudas innan skoldagens början de dagar som eleverna har
undervisning vid Gällstad skola. Fritidshemsverksamheten erbjuds vid Gällstad skola efter
skoldagens slut de dagar som eleverna har undervisning vid Gällstad skola samt övriga dagar
då eleverna inte har undervisning vid Gällstad skola.

Ärendet
Medborgarförslaget om att utveckla Lingontuvans fritidsverksamhet skickades in 2020-0229 av Mikael Levinsson. Därefter har beslut i frågan fattats och flytt av Lingontuvans
fritidshemsverksamhet genomförts. Den 30 april 2020 beslutade dåvarande rektor att, inom
ramen för rektors rätt att besluta om dennes inre organisation, fritidshemsverksamheten vid
Lingontuvans förskola ska erbjudas innan skoldagens början de dagar som eleverna har
undervisning vid Gällstad skola. Fritidshemsverksamheten erbjuds vid Gällstad skola efter
skoldagens slut de dagar som eleverna har undervisning vid Gällstad skola samt övriga dagar
då eleverna inte har undervisning vid Gällstad skola såsom exempelvis lovdagar och
kompetensutvecklingsdagar.
Ärendet anses härmed hanterat och avslutat.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om att utveckla Lingontuvan så att fritidsverksamhet kan fortsätta
bedrivas

Beslutet lämnas till
Mikael Levinsson
Sektorschef
Verksamhetschef Grundskola
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Gülsen Özdenkos
Barn och utbildningschef
Sektor lärande

Malin Molid Svenningsson
Utvecklingsledare
Sektor lärande

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 29.02.2020 14:34:17
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Nedläggning av fritids i grönahög gynnar ej kommunen eller landsbygden.
Skriv ditt
Samhällsservice försvinner. Förslaget är att utveckla Lingontuvan så
medborgarförslag:
verksamheterna (fritids) kan fortsätta bedrivas enligt alla regler.
Förnamn:
Mikael
Efternamn:
Levinsson
E-post:
mlevinsson@gmail.com
Adress:
Pilvägen 5 52396 grönahög
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§

Svar på medborgarförslag om att samla in fiberskyltar
om de är av plast
Dnr 2019/659

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett med hänvisning till att fiberskyltarna i
möjligaste mån samlas in och återanvänds av Ulricehamns Energi AB.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nils Werner Claesson att
Ulricehamns Energi AB samlar in de blå "fiberskyltarna" om de är gjorda av plast.
Förslaget har remitterats till Ulricehamns Energi AB (UEAB) för besvarande.
Bedömningen görs att medborgarförslaget får anses vara tillgodosett genom att skyltarna i
möjligaste mån samlas in och återanvänds. I vissa fall kan dock skyltarna flyttas eller tas bort
av annan, exempelvis fastighetsägaren.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2021-08-11 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB

2

Medborgarförslag om att samla in fiberskyltar om de är gjorda av plast

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett med hänvisning till att fiberskyltarna i
möjligaste mån samlas in och återanvänds av Ulricehamns Energi AB.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-08-11

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att
samla in fiberskyltar om de är av plast
Diarienummer 2019/659, löpnummer 2036/2020

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett med hänvisning till att fiberskyltarna i
möjligaste mån samlas in och återanvänds av Ulricehamns Energi AB.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nils Werner Claesson att
Ulricehamns Energi AB samlar in de blå "fiberskyltarna" om de är gjorda av plast.
Förslaget har remitterats till Ulricehamns Energi AB (UEAB) för besvarande.
Bedömningen görs att medborgarförslaget får anses vara tillgodosett genom att skyltarna i
möjligaste mån samlas in och återanvänds. I vissa fall kan dock skyltarna flyttas eller tas bort
av annan, exempelvis fastighetsägaren.

Ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Nils Werner Claesson att
Ulricehamns Energi AB samlar in de blå "fiberskyltarna" om de är gjorda av plast.
Förslaget har remitterats till UEAB för besvarande.
Enligt UEAB används de blå ”fiberskyltarna” i första hand i projektområden där fibernätet
byggs ut. Syftet med skyltarna är dels att öka intresset i de aktuella områdena och dels som
markeringskäpp för att markera för antagna entreprenörer var planerad schakt på tomtmark
ska ske.
Vid färdigställande av projektområde samlar UEAB in skyltarna för att senare återanvända
dem i andra områden som planeras för fiberutbyggnad. UEAB är medveten om att de inte
alltid lyckas få tillbaka alla skyltar, men målet är att samla in samtliga. I de fall där det inte
lyckas beror det i de flesta fall på att någon annan, exempelvis fastighetsägaren, har tagit bort
skylten.
Bedömningen görs att medborgarförslaget därmed är tillgodosett.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om att samla in fiberskyltar om de är gjorda av plast

Beslutet lämnas till
Nils Werner Claesson
Ulricehamns Energi AB
Kommunchef
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Gustaf Olsson
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus
AB

Agneta Isacsson
Kommunjurist

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 22.11.2019 16:50:38
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Adress:

att Ulricehamns Energi samlar in de blå "fiberskyltarna" om de är gjorda av
plast.
Nils-Werner
Claesson
nwclaesson@gmail.com
se folkbokföringen
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§

Svar på medborgarförslag om bättre effektivitet på
återvinningscentralen Övreskog
Dnr 2021/80

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett genom att frågan om införande av ”grönt kort”
på återvinningscentralen tidigare har utretts samt genom nedanstående redogörelse av
arbetsuppgifter för återvinningscentralens personal.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Åke Liljedahl att Ulricehamns
Energi AB (UEAB) gör ett studiebesök på återvinningscentralen i Hjo där man har ett s.k.
”grönt kort ” för dygnetrunt inpassering. Vidare önskar han beskrivning av vilka andra
uppgifter personalen utför på återvinningscentralen förutom att vara till för besökarna.
Medborgarförslaget har remitterats till UEAB för besvarande.
Systemet med ”grönt kort” som används bland annat i Hjo och Askersund har tidigare utretts
av UEAB. Motionen avslogs då med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som
ett ”grönt kort” skulle föra med sig. Skälen till att UEAB inte var positiva till förslaget var
också att man har hög kundnöjdhet vad det gäller öppettider och tillgänglighet samt att
anläggningen är svår och kostsam att anpassa till ett sådant. UEAB har inte någon annan
uppfattning i frågan idag.
Vad gäller frågan om vilka andra uppgifter personalen utför prioriterar UEAB att närvara vid
plattan och i mottagningshallen för att vägleda och informera besökarna under öppettiderna.
Övreskog är dock inte bara en återvinningscentral utan även en avfallsanläggning och en
deponi som håller på att sluttäckas, så ett flertal andra arbetsuppgifter måste utföras
dagligen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2021-05-07 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB
Medborgarförslag om bättre effektivitet på återvinningscentralen Övreskog

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett genom att frågan om införande av ”grönt kort”
på återvinningscentralen tidigare har utretts samt genom nedanstående redogörelse av
arbetsuppgifter för återvinningscentralens personal.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-05-07

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om bättre
effektivitet på återvinningscentralen Övreskog
Diarienummer 2021/80, löpnummer 1452/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget får anses vara tillgodosett genom att frågan om införande av ”grönt kort”
på återvinningscentralen tidigare har utretts samt genom nedanstående redogörelse av
arbetsuppgifter för återvinningscentralens personal.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Åke Liljedahl att Ulricehamns
Energi AB (UEAB) gör ett studiebesök på återvinningscentralen i Hjo där man har ett s.k.
”grönt kort ” för dygnetrunt inpassering. Vidare önskar han beskrivning av vilka andra
uppgifter personalen utför på återvinningscentralen förutom att vara till för besökarna.
Medborgarförslaget har remitterats till UEAB för besvarande.
Systemet med ”grönt kort” som används bland annat i Hjo och Askersund har tidigare utretts
av UEAB. Motionen avslogs då med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som
ett ”grönt kort” skulle föra med sig. Skälen till att UEAB inte var positiva till förslaget var
också att man har hög kundnöjdhet vad det gäller öppettider och tillgänglighet samt att
anläggningen är svår och kostsam att anpassa till ett sådant. UEAB har inte någon annan
uppfattning i frågan idag.
Vad gäller frågan om vilka andra uppgifter personalen utför prioriterar UEAB att närvara vid
plattan och i mottagningshallen för att vägleda och informera besökarna under öppettiderna.
Övreskog är dock inte bara en återvinningscentral utan även en avfallsanläggning och en
deponi som håller på att sluttäckas, så ett flertal andra arbetsuppgifter måste utföras
dagligen.

Ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jan-Åke Liljedahl att UEAB gör ett
studiebesök på återvinningscentralen i Hjo där man har ett s.k. ”grönt kort ” för dygnetrunt
inpassering. Vidare önskar han en beskrivning av vilka andra uppgifter personalen utför på
återvinningscentralen förutom att vara till för besökarna.
Studiebesök på Hjos återvinningscentral
Systemet med ”grönt kort” som används bland annat i Hjo och Askersund har tidigare utretts
av UEAB. Motionen avslogs då med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som
ett ”grönt kort” skulle föra med sig.
Skälen till att UEAB inte var positiv till förslaget var också att man har hög kundnöjdhet vad
gäller öppettider och tillgänglighet samt att anläggningen är svår och kostsam att anpassa till
en sådan.
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-

Exempelvis kan alla fraktioner inte nås utanför öppettiderna då flera av fraktionerna
idag lämnas i mottagningshallen. Hallen kan inte heller hållas öppen dygnet runt
p.g.a. den ökade risken för brand/explosionsrisker med farligt avfall, stöldrisk av
verktyg, maskiner och inlämnad elektronik m.m. Det innebär att besökande inte kan
lämna farligt avfall, batterier, elektronik, däck, textilier, lampor/lysrör samt föremål
för återbruk exempelvis till Överskottslagret utanför ordinarie öppettider. Risken
finns att detta läggs i felaktiga containrar istället.

-

Investeringar i bom, inpasseringssystem, kameraövervakning på grind och varje
fraktion, personal för införande och utbildning av kunderna, drift av systemet med
mera krävs. Ett staket för att avskilja deponin, deponigasanläggning, stirlingmotorer,
lakvattenreningsanläggning, våg, trähög, slam m.m. måste också sättas upp för att ta
bort säkerhetsriskerna. Detta staket kommer att försvåra transport- och
behandlingsmöjligheterna för personal, entreprenörer och företag.

-

Det finns också en ökad risk för att ”soptunneavfall” lämnas i containrarna samtidigt
som annat avfall slängs för att minska den egna vikttaxekostnaden. Askersund och
Hjo har inte någon vikttaxa, så de behöver inte ta hänsyn till detta.

Vad gör personalen utöver att hjälpa besökarna?
Personalen på återvinningscentralen prioriterar att närvara vid plattan och i mottagningshallen för att vägleda och informera besökarna under öppettiderna. Men eftersom Övreskog
inte bara är en återvinningscentral utan även en avfallsanläggning och en deponi som håller
på att sluttäckas, så finns det ett flertal andra arbetsuppgifter som inte syns för gemene man
såsom:
-

Mottagning, övervakning av vågen, klassificering av företagsavfall såsom
schaktmassor, verksamhetsavfall, bygg- och rivningsavfall m.m. Rangering av
containrar och behållare.
Behandling av avfall såsom vändning av komposten, maskinell sortering av
schaktmassor som används för sluttäckning av deponin, hantering av
reningsverksslam m.m.
Manuell sortering av t.ex. elskrot, återbruksavfall och vitvaror.
Manuell sortering, klassificering och paketering av farligt avfall.
Sluttäckning av deponin.
Underhåll och skötsel av byggnader samt ytor, diken och bäckintag.
Städning, sopning och snöröjning.
Skötsel och kontroll av maskiner, containrar, verktyg/utrustning m.m.
Regelbunden övervakning och recipientkontroll: provtagning och analys av lakvatten,
ytvatten, grundvatten, grundvatten/ytvattennivåmätningar, flödesmätningar m.m.
Systematiskt brandskydds- och arbetsmiljöarbete såsom kontroller av brandrisker.
Kontakter dagligen med företagskunder och entreprenörer gällande t ex fakturor,
vågkort.
Planering och arbete för kunddagar såsom återbruksdagar och trädgårdshelger.

Personalens bemötande
Återvinningscentralen Övreskog arbetar ständigt med förbättringar. En nationell
förbränningsskatt infördes under 2020 och då startade arbetet med att ytterligare öka
återvinningen och minska mängden avfall som går till förbränning.

2021/80, 1452/2021 3(3)

Mycket av det avfall som slängts i containern för brännbart är förpackningar, trä, papper och
skrot som ska återvinnas, men även hushållsavfall. Detta är inte miljömässigt hållbart och
dessutom hamnar avfall med hygieniska risker i öppna containrar. Ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt är det självklart bäst att lägga hushållsavfallet i soptunnan.
Återbruk/återvinning har ökat sedan kontroller infördes i februari 2020 på brännbart
grovavfall. För att ytterligare minska förbränningen så har containrarna flyttats till slutet av
flödet och getts ett nytt namn – Restavfall, vilket sammantaget verkar ge ett bra resultat.
För att hjälpa kunderna informerar vi ständigt hur man sorterar rätt. Tyvärr kan denna
uppmaning uppfattas av en del kunder som negativt, men de allra flesta är tacksamma och
glada för att de kan göra gott för miljön. Under denna förändring krävs som sagt stora
arbetsinsatser som i dessa kundmöten naturligtvis enstaka gånger kan vara svåra. För att
underlätta för personalen diskuteras och utvärderas arbetet regelbundet.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om bättre effektivitet på återvinningscentralen Övreskog

Beslutet lämnas till
Jan-Åke Liljedahl
Ulricehamns Energi AB
Kommunchef

Gustaf Olsson
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus
AB

Håkan Säberg
VD Ulricehamns Energi AB

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2021-10-19
Sida 1 av 1

§

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-1028
Dnr 2020/611

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1 Sammanträdesprotokoll Direktionen 2021-09-10 Boråsregionen Sjuhärads
samordningsförbund
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen 2021-09-10 § 56 Regional fysisk planering enligt
PBL-VGR som regionplaneorgan
3 Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen för Sjuhärads kommunalförbund 2021-09-14
4 Delårsrapport januari-augusti 2021, Sjuhärads samordningsförbund
5 Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-09-17
6 Protokoll Budget och verksamhetsplan 2022-2024 Tolkförmedling Väst 2021-09-24
7 Delårsrapport 2021 Tolkförmedling Väst 2021-09-24

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2021-10-13

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till
kommunstyrelsen 2021-10-28
2020/611, löpnummer 3175/2021

Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1 Sammanträdesprotokoll Direktionen 2021-09-10 Boråsregionen Sjuhärads
samordningsförbund
2 Sammanträdesprotokoll Direktionen 2021-09-10 § 56 Regional fysisk planering enligt
PBL-VGR som regionplaneorgan
3 Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen för Sjuhärads kommunalförbund 2021-09-14
4 Delårsrapport januari-augusti 2021, Sjuhärads samordningsförbund
5 Protokoll Samverkansnämnd IT 2021-09-17
6 Protokoll Budget och verksamhetsplan 2022-2024 Tolkförmedling Väst 2021-09-24
7 Delårsrapport 2021 Tolkförmedling Väst 2021-09-24
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