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Detaljplan för Maskinen 5, Maskinvägen 5 Ulricehamn 
Dnr 2020/539 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Maskinen 5 i Ulricehamn beslutas gå ut på samråd, samt att genomförandet 
av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt utredningen i 
planförslaget.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun växer och efterfrågan för verksamheter att etablera sig i centralorten 
ökar. Detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra för en utveckling av detaljhandel med 
skrymmande varor på fastigheten Maskinen 5, i Hesters industriområde. Ett genomförande 
av detaljplanen innebär att nya typer av verksamheter får etablera sig inom Hesters 
industriområde som i dagsläget är planlagt för industriverksamheter (J). För att öka 
detaljplanens flexibilitet i dess användning får fastigheten även fortsättningsvis användas för 
industriverksamheter, detta för att fastighetens befintliga verksamhet även ska kunna 
fortsätta verka på platsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Samrådshandling - Plankarta Maskinen 5 
3 Samrådshandling - Planbeskrivning Maskinen 5 
4 Undersökning av betydande miljöpåverkan - Maskinen 5 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Maskinen 5 i Ulricehamn beslutas gå ut på samråd, samt att genomförandet 
av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt utredningen i 
planförslaget.  
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-29 

Tjänsteskrivelse Detaljplan för Maskinen 5, 
Maskinvägen 5 Ulricehamn 
Diarienummer 2020/539, löpnummer 2822/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Maskinen 5 i Ulricehamn beslutas gå ut på samråd, samt att genomförandet 
av detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan enligt utredningen i 
planförslaget.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun växer och efterfrågan för verksamheter att etablera sig i centralorten 
ökar. Detaljplanen syftar därmed till att möjliggöra för en utveckling av detaljhandel med 
skrymmande varor på fastigheten Maskinen 5, i Hesters industriområde. Ett genomförande 
av detaljplanen innebär att nya typer av verksamheter får etablera sig inom Hesters 
industriområde som i dagsläget är planlagt för industriverksamheter (J). För att öka 
detaljplanens flexibilitet i dess användning får fastigheten även fortsättningsvis användas för 
industriverksamheter, detta för att fastighetens befintliga verksamhet även ska kunna 
fortsätta verka på platsen. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun växer och efterfrågan för verksamheter att etablera sig i centralorten 
ökar. Fastighetsägaren till Maskinen 5 vill därmed med en ny detaljplan möjliggöra för 
sällanköpshandel på fastighet Maskinen 5. Detaljplanen syftar i och med detta till att 
möjliggöra för en utveckling av detaljhandel med skrymmande varor på fastigheten 
Maskinen 5, i Hesters industriområde. Ett genomförande av detaljplanen innebär att nya 
typer av verksamheter får etablera sig inom Hesters industriområde som i dagsläget är 
planlagt för industriverksamheter (J). För att öka detaljplanens flexibilitet i dess användning 
får fastigheten även fortsättningsvis användas för industriverksamheter, detta för att 
fastighetens befintliga verksamhet även ska kunna fortsätta verka på platsen. 
 
Ekonomi 
Ingen driftskostnad tillkommer efter genomförande av planen för Ulricehamns kommuns 
räkning.  
 
Konsekvenser 
Beslut att genomföra detaljplanen kan innebära att karaktären och stadsbilden över tid 
förändras för Hesters industriområde. Genom att nya användningar (detaljhandel med 
skrymmande varor) tillåts inom området kan detaljplanen agera normgivande för framtida 
planering.  
 
Beslutsunderlag 
1 Samrådshandling - Plankarta Maskinen 5 
2 Samrådshandling - Planbeskrivning Maskinen 5 
3 Undersökning av betydande miljöpåverkan - Maskinen 5 
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Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef  
 
 

Andreas Ekman Sebastian Norgren 
Tf. Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Miljö och samhällsbyggnad
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Dnr: 2020/539

Antagande

Plannummer
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Till detaljplanen hör 
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  PLANBESKRIVNING
DETALJPLAN FÖR 

MASKINEN 5
Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Begränsat planförfarande enl. 5 kap. 7 § Plan- och bygglagen (2010:900)

SAMRÅDSSHANDLING

Diarienummer: 2020/539

Upprättad: 2022-06-13

Bild: Ulricehamns kommun
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Vad är en detaljplan? 
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen. En detaljplan 
visar bland annat hur mycket marken får bebyggas, hur höga byggnader får vara och 
hur marken får användas, exempelvis om det ska vara bostäder, industri eller en 
park inom området. En detaljplan kan upprättas med tre olika förfaranden; 
standardförfarande, begränsat förfarande eller utökat förfarande. Skillnaderna 
gentemot standardförfarande är att begränsat förfarande inte har någon granskning 
och vid utökat förfarande tillkommer underrättelse samt längre granskningstid.  

 

Detaljplanens olika steg 

1.Uppdrag 
Ett detaljplanearbete kan inledas på olika sätt. Det kan initieras från politiskt håll för 
att lösa ett behov av detaljplanerad mark. En ansökan om att upprätta eller ändra en 
detaljplan kan även skickas in av en exploatör eller fastighetsägare.  

2.Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan skickas det ut på samråd. 
Remissinstanser och sakägare, de personer som anses vara direkt berörda av 
planförslaget, får ett utskick med information om planarbetet. Förslaget läggs även 
ut på kommunens hemsida. Samrådet innebär att invånare får möjlighet att lämna 
synpunkter på detaljplanen.  

4.Antagande och laga kraft 
Efter samrådstiden kan mindre ändringar göras utifrån de synpunkter som 
inkommit. Beslutet att anta detaljplanen kan överklagas av de som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda under samrådet. Om ingen överklagar detaljplanen inom 
tre veckor så får detaljplanen laga kraft. 
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DETALJPLANENS SYFTE  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utveckling av detaljhandel med 
skrymmande varor på fastigheten Maskinen 5, i Hesters industriområde. 

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 
Ärendeinformation 
Tidplan 
Följande översiktlig tidplan gäller för detaljplanen: 

Samråd kvartal 3, 2022 
Antagande kvartal 4, 2022 
 
Detaljplanen handläggs med ett begränsat förfarande. Ett begränsat förfarande 
används när planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse och enbart berör en 
mycket liten och tydlig grupp av fastighetsägare, föreningar och myndigheter. De 
som berörs av detaljplanen ska godkänna planförslaget under samrådet. Vid 
begränsat förfarande utgår granskningsskedet. Detaljplanen får laga kraft tre veckor 
efter antagande, om inte detaljplanen prövas eller överklagas.  

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts för området. Ulricehamns 
kommun gör bedömningen att genomförandet av aktuell detaljplan inte innebär en 
betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt PBL 4 kap. 34 §.  

Detaljplanen medger en utveckling av nya funktioner på redan ianspråktagen 
markyta. Detaljplanen bedöms därför medföra en positiv påverkan på stadens 
bebyggda miljö, i och med att ingen oexploaterad mark behöver tas i anspråk för de 
nya funktionerna. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen fått laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. Från den dag 
detaljplanen fått laga kraft fram tills att detaljplanen ändras eller upphävs har 
fastighetsägare rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. 
Under genomförandetiden får inte detaljplanen ändras utan synnerliga skäl, om 
någon fastighetsägare motsätter sig det. Dock är det tillåtet att ändra eller upphäva 
detaljplanen om ändringen är nödvändig på grund av nya förhållanden av stor 
allmän vikt, vilka inte kunde förutses vid den ursprungliga planläggningen. Efter 
genomförandetidens utgång kan detaljplanen ändras eller upphävas utan synnerliga 
skäl och utan att de rättigheter som uppkommit genom planen kan beaktas. 
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Hela detaljplanen 
Huvuddrag 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att nya typer av verksamheter får 
etableras och bedriva verksamhet inom Hesters industriområde i Ulricehamns 
tätort. Detaljplanen möjliggör för att detaljhandel med skrymmande varor och 
industrier får etableras och verka på fastighet Maskinen 5. Bebyggelse får uppföras 
med en högsta nockhöjd på +291 meter över havet (m ö.h.), vilket motsvarar 
bebyggelse på ungefär två till tre våningar.  

Geografiskt läge, areal och markägoförhållanden. 
Planområdet är lokaliserat inom Hesters industriområde, i den nordöstra delen av 
Ulricehamns tätort (se figur 1). Området avgränsas av Maskinvägen i öster samt av 
fastigheterna Maskinen 4 i norr, Maskinen 13 och 11 i väster och av Maskinen 7 i 
söder. Planområdet utgörs av fastigheten Maskinen 5 som är privatägd. 

Totalt omfattar planområdet 16 720 kvadratmeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

Figur 1: Planområdets geografiska läge
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Allmän plats 
Inom planområdet inryms ingen allmän platsmark. Planområdet består enbart av 
kvartersmark.  

Kvartersmark 
Bebyggelse 
Maskinen 5 planläggs för industri (J) och detaljhandel med skrymmande varor (H1). 
Detaljplanen tillåter en nockhöjd på +291 m ö.h., vilket innebär en ungefärlig 
byggnation på 12 meter i norr och 9 meter i söder av planområdet då marknivån 
ligger mellan +279 och +282 m ö.h. Den största tillåtna byggnadsarean regleras till 
50 % av fastighetsarean inom användningsområdet, vilket innebär 8 360 kvm total 
byggnadsarea för Maskinen 5.  

Användningsområdet för industri (J) och detaljhandel med skrymmande varor (H1) 
är inte begränsad till specifika delar av fastigheten. På så sätt begränsas inte 
fastigheten till att särskilda delar ska användas för specifika ändamål. Därigenom 
möjliggör planen för en mer flexibel användning då fastigheten kan användas på 
flera olika sätt.    

Byggnaders möjliga placering regleras av ett egenskapsområde med prickmark 
(mark som inte får bebyggas) längs med Maskinvägen. Regleringen säkerställer att 
ny bebyggelse inte får uppföras närmre än sex meter till Maskinvägen. Regleringen 
garanterar att en yta om ungefär 800 m2 inte får exploateras på fastigheten vilket 
skapar goda siktförhållanden längs med Maskinvägen och en ökad trafiksäkerhet.  

Stadsbild 
Detaljplanen möjliggör för att nya typer av verksamheter får etableras och bedriva 
verksamhet på fastighet Maskinen 5. Utvecklingen kan på en längre sikt innebära att 
karaktären och stadsbilden av Hesters industriområde förändras. 

Detaljplanen innebär även att byggnader får uppföras på en högre höjdsättning än 
vad den tidigare detaljplanen möjliggjort för. Den utökade höjdsättningen har 
studerats under planarbetet genom volymstudier, läs mer under Konsekvenser sida 
35-36. Höjdsättningen har reglerats till +291 m ö.h. för att inte stå ut från den 
omgivande bebyggelsens volym och höjdsättning.  

 

  

Figur 2: Elevation genom Hesters industriområde syd-nordlig sträckning mellan Emballator och 
Jönköpingsvägen. Hur en utbyggnad av fastigheten skulle kunna se ut med detaljplanen.  
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Parkering 
Utvecklingen av användningen detaljhandel med skrymmande varor antas öka 
behovet av andelen besöksparkeringar jämfört med nuvarande användning. All 
parkering och varumottagning inom planområdet ska anordnas inom kvartersmark. 
Antalet parkeringsplatser ska motsvara antalet anställda och förväntad andel 
besökare. 

Mark och vegetation 
Detaljplanen innebär inga förändringar på mark och vegetation.  

Tillgänglighet 
Planförslaget innebär att all angöring till planområdet fortsättningsvis kommer ske 
via Maskinvägen. Vägstandarden på Maskinvägen bedöms vara god och inga 
trafikåtgärder bedöms vara nödvändiga vid ett genomförande av detaljplanen. På 
grund av planområdets förhållandevis jämna marknivå och att platsen nästan 
uteslutande utgörs av hårdgjorda eller grusbelagda ytor antas det finnas goda 
förutsättningar för att tillgänglighetskraven enligt Boverkets byggregler (BBR 
2011:6) kan tillgodoses vid projektering och exploatering.  

Kommersiell och offentlig service  
Användningen H1 innebär att området får utvecklas för detaljhandel med 
skrymmande varor, som exempelvis möbel- och byggvaruhandel. I dagsläget bedrivs 
det ej någon liknande verksamhet inom närområdet och utvecklingen antas därför 
inte konkurrera med befintliga verksamheter inom Hesters industriområde. 
Användningen antas snarare konkurrera med befintliga verksamheter vid Karlsnäs 
och de framtida verksamheterna vid Rönnåsen etapp 2. Genom detta bidrar planen 
till att det allmänna intresset av en god ekonomisk tillväxt och effektiv konkurrens 
tillgodoses. 

  

Figur 3: Illustrationsbild av hur en tillbyggnad på fastighet Maskinen 5 skulle kunna se ut. 
Illustrationsbilden har utgått ifrån att den befintliga verksamheten för Nords Åkeri finns kvar på 
fastigheten och att den grusbelagda innergården används för en ny tillbyggnad.
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MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

Användning av mark och vatten 

Kvartersmark 

Industri 
Planbestämmelsen möjliggör för en fortsatt utveckling av industri i ett 
strategiskt läge och bidrar till en fortsatt god utveckling av staden i enlighet 
med översiktsplanens intentioner. Användningen möjliggör för att befintlig 
verksamhet kan fortsätta verka inom fastigheten. Bestämmelsen har stöd i 
PBL 4 kap. 5 § 1 st. 3 p.  

Detaljhandel med skrymmande varor 
Planbestämmelsen möjliggör för utveckling av detaljhandel med skrymmande 
varor, som exempelvis möbel- och byggvaruhandel i enlighet med planens 
syfte. Bestämmelsen motiveras av att verksamheter ska lokaliseras till 
områden som inte anses vara lämpliga för bostadsbebyggelse, i enlighet med 
kommunens riktlinjer för stadsbyggnad. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 
§ 1 st. 3 p. Inom användningsområdet tillåts inte dagligvaruhandel så som 
livsmedel och hygienartiklar. 
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Utnyttjandegrad 
Största byggnadsarea är 50% av fastighetsarean inom 
användningsområdet 

 Bestämmelsen reglerar den största möjliga byggnadsarean till 50% av 
fastighetsarean. Bestämmelsen motiveras av att reglering av byggnadsarea 
säkerställer yta för platsbildning och därmed skapar goda förutsättningar för 
parkering och framkomlighet. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.  
PBL 

 

Höjd på byggnadsverk 
Högsta nockhöjd är +291 meter över havet 
Bestämmelsen reglerar högsta nockhöjden för ny bebyggelse till +291 meter 
över havet. Bestämmelsen motiveras av att byggnadsvolymer inom 
industriområden ska anpassas i skala utefter området, i enlighet med 
kommunens riktlinjer för stadsbyggnad. Höjdsättningen har reglerats till vad 
som bedöms vara en rimlig höjd för planens syfte och platsens förutsättningar. 
Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. PBL. 

Begränsning av markens utnyttjande  

Marken får inte förses med byggnad 
Prickad mark reglerar att marken inte får förses med byggnad. Syftet med 
bestämmelsen är att säkerställa att ny bebyggelse inte uppförs invid vägkant 
till Maskinvägen. Bestämmelsen har stöd i 4 kap. 11 § 1 st. 1 p. PBL. 

 

 

  



 
 

 
 

10  
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att 
genomföras. Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. Den ska 
redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen fungerar som vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kvartersmark 
Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift 
och underhåll av samtliga anläggningar inom kvartersmarken för de ändamål som 
anges i detaljplanen. Marknivåer inom kvartersmark ska anpassas utifrån 
marknivåer inom allmän plats samt områdets övergripande hantering av dagvatten. 
Enskilt byggande kan påbörjas efter att bygglov beviljats och beslut om startbesked 
har tagits.  

Blivande fastigheter inom detaljplanens kvartersmark ansluts till det allmänna 
vatten- och avloppsnätet efter att nödvändig fastighetsbildning är genomförd.  

Tekniska anläggningar 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för utbyggnaden, samt kostnaden för drift 
och underhåll av det allmänna VA-ledningsnätet, elnät och eventuell optofiber samt 
fjärrvärme.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Eventuell fastighetsbildning söks av fastighetsägaren hos Lantmäteriet. Detsamma 
gäller vid bildande av gemensamhetsanläggningar eller andra rättigheter. 

Servitut 
Det finns inga inskrivna servitut inom planområdet. 

Ledningsrätt 
Inga ledningsrätter finns inom planområdet.  
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Tekniskt genomförande 
Utbyggnad vatten och avlopp 
Yt- och dagvatten får inte ledas till Maskinvägen eller över fastighetsgräns. Yt- och 
dagvatten ska ledas till anslutningspunkt och gatutrumma inom fastigheten. För att 
säkerställa att dag- och ytvatten går via det kommunala VA-systemet och inte rinner 
ut på Maskinvägen eller över till grannfastigheterna ska inloppet till gatutrumman 
hållas rent. 

Fördröjande åtgärder för hantering av dagvatten ska implementeras vid en 
utveckling av större sammanhängande parkeringsytor. Enligt Ulricehamns 
Strategiska VA-plan ska dagvattenrening anordnas vid ny- eller ombyggnation av 
större högfrekventerade parkeringsytor (generellt 20 platser eller fler men en 
bedömning av behovet görs från fall till fall) så att föroreningar i vattnet avskiljs. Vid 
större sammanhängande parkeringsytor ska olje- och slamavskiljning samt 
fördröjning av dagvatten implementeras. 

Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för utbyggnaden, samt kostnaden för drift 
och underhåll av det allmänna VA- systemet.  

Rivning 
Vid rivning av befintliga byggnader krävs rivningslov.  

Markförorening 
Provtagningar har inte gjorts under befintliga byggnader inom planområdet varav 
fastighetsägaren behöver säkerställa eventuella föroreningars utbredning efter 
rivningsåtgärder.  

Om sanering krävs ska även en plan för saneringsåtgärder godkännas av 
tillsynsmyndigheten innan sanering genomförs. Överskottsmassor som uppkommer 
i samband med schaktning och sanering är ett avfall och ska bortforslas till 
mottagningsanläggning. Avfallet får inte återanvändas utan anmälan till 
tillsynsmyndigheten.  

Grundläggning 
Fastighetsägare får själva svara för att utföra och bekosta erforderliga 
grundundersökningar, vidtagande av grundförbättringsåtgärder eller 
förstärkningsåtgärder, som kan visa sig erforderliga för genomförande av planerad 
bebyggelse på markområdet. 

Parkering 
Parkering ska anordnas inom kvartersmark. Parkeringsplatser för bil och cykel inom 
planområdet ska uppföras i enlighet med gällande parkeringsnorm.  
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Brandskydd och utrymning 
Ny byggnation ska uppföras med ett tillfredsställande brandskydd enligt BBR 
(2011:6).  

Avfall 
Verksamheter ansvarar för det egna verksamhetsavfallet. Kommunens lokala 
renhållningsföreskrifter ska följas vid utformning av bland annat uppställningsplats 
för hämtningsfordon, dragväg och avfallsutrymmen.  

Ekonomiska konsekvenser  
Ekonomiska konsekvenser för privata fastighetsägare 
Fastighetsägare bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken, vilket 
bland annat innefattar kostnaden för lovpliktiga åtgärder, anslutningsavgifter till el-, 
tele/bredband, fjärrvärme, VA-nät och eventuell fastighetsbildning.  

Planavgift 
Kommunens kostnader för planen och dess genomförande regleras i avtal mellan 
kommun och exploatör. Planavtal har upprättats och planavgift tas inte ut vid 
lovärenden. 

Saneringskostnader 
Fastighetsägaren för Maskinen 5 bekostar åtgärder för miljöteknisk undersökning 
samt eventuella saneringsåtgärder inom planområdet.  

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och dagvatten 
Ulricehamns Energi AB tar ut avgift för eventuella anslutningar till VA-nätet enligt 
gällande taxa. 

Kostnader för el, tele, bredband och värme 
El, fjärrvärme och fiber finns anslutet till planområdet. Detaljprojektering av el, tele, 
bredband och fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag. 

Gatukostnader 
Inga gatuområden inryms inom planområdet. Uttag av gatukostnader är därmed 
inte aktuellt.  
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PLANERINGSUNDERLAG  
Kommunala 
• Ulricehamn 2040 – Översiktsplan för Ulricehamns kommun (antagen 2022-

02-24). 
• Detaljplan Förslag till stadsplan för område vid Hester Ulricehamns 

kommun (laga kraft 1977-05-27). 
• Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun (antagen 2019-12-02). 
• Riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamn (antagen 2021-01-14) 
• Renhållningsföreskrifter för Ulricehamns kommun (antagen 2022-02-24) 
• Ulricehamns kommun åtgärdsplan mot buller 2020-2025 (antagen 2020-01-

01).  
• Strategisk VA-plan för Ulricehamns kommun (antagen 2021-06-24).  

Utredningar 
• Miljöteknisk markundersökning av Maskinen 5, Ulricehamns kommun 

(VOS-teknik, 2022-04-06)  
• Översiktlig grundundersökning för planerad utbyggnad av Hesters 

industriområde (Vägverket Konsult, 2008-02-03). 
• Ulricehamns kommun, Hesters industriområde blivande tillbyggnader, 

Översiktlig geoteknisk undersökning (WSP Samhällsbyggnad, 2007-11-22). 
• Utlåtande beträffande översiktlig geoteknisk undersökning för 

industriområde vid Hester, Ulricehamns kommun (K-konsult, 77-09-06).  
• Radonriskundersökning för Ulricehamns kommun (Sveriges Geologiska AB, 

1990-06-14).  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  
Kommunala 
Översiktsplan Ulricehamn 2040 
I Ulricehamn 2040 beskrivs kommunens översiktliga intentioner. Utvecklingen av 
nya industriområden planeras ske i största utsträckning öster om centralorten. Med 
dess strategiska läge intill Hössnamotet och riksväg 40 är platsen ideal för 
utveckling av verksamheter och industri. Lokaliseringen gör det möjligt för tunga 
transporter att via Hössnamotet ansluta till riksväg 40 utan att köra igenom 
tätorten, på så vis påverkas inte tätorten av onödig trängsel och trafikbuller.   

Öster om Hesters industriområde i anslutning till riksväg 40 ligger Rönnåsens 
industriområde, kommunens nyaste utvecklingsområde för verksamheter och 
industri. Vägledningen för området lyder att etablering av nya industriverksamheter 
skall hänvisas till Rönnåsen, på sikt ses dessa två områden att växa ihop.  

Förenlighet med översiktsplan 
Detaljplanen bedöms överensstämma väl med intentionerna för området enligt 
Ulricehamns kommuns gällande översiktsplan.  

För Ulricehamn 2040 finns åtta övergripande strategier, vilka anger inriktningen för 
kommunens planering. Planen går i linje med den övergripande strategin Tätt och 
blandat då planen bidrar till att nya funktioner så som volymhandel och service 
möjliggörs inom Hesters industriområde inom rimligt avstånd till tätorten, vilket 
främjar jämställdhet och bidrar till en stad där alla har samma möjligheter till 
service. 

Planen går även i linje med strategin Ett samhälle anpassat till ett förändrat klimat, 
då detaljplanen möjliggör för att ianspråktagen hårdgjord markyta kan nyttjas för 
fler ändamål. Planen bedöms inte gå emot någon av de övergripande strategierna. 
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Tidigare detaljplan 
Fastigheten Maskinen 5 omfattas sedan tidigare av detaljplanen Förslag till 
stadsplan för område vid Hester Ulricehamns kommun från 1976. Detaljplanen 
anger att Maskinen 5 får nyttjas för industriändamål och att högsta tillåtna 
byggnadshöjd är 7 meter. Marken längs med Maskinvägen är planlagd som 
”prickmark”, mark som ej får bebyggas (se figur 3). Äldre detaljplaner har inte alltid 
någon genomförandetid. I dessa fall blir den automatiskt satt till 15 år, vilket har 
passerat sen länge. 

 
 

Planbesked 
Kommunstyrelsen beslutade på delegation 2021-04-06 att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Maskinen 5.  

Figur 4: Detaljplan Förslag till stadsplan för område vid Hester Ulricehamns 
kommun 1977-05-27. Maskinen 5 markerad med röd linje. 
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Parkeringsnorm för 
Ulricehamns kommun 
Enligt kommunens politiskt antagna 
styrdokument ”Parkeringsnorm för 
Ulricehamns kommun” är 
planområdet situerat inom 
parkeringszon 3 övriga kommunen 
(se figur 5 för kommunens 
zonindelning). Inom denna zon 
antas parkeringsbehovet kunna 
lösas på den enskilda fastigheten. 

Styrdokumentet sätter gräns för det 
minsta antalet parkeringsplatser 
som ska tillhandahållas, både när 
det gäller bil och cykel. 
Utgångspunkten är att parkering 
alltid ska lösas inom den egna 
fastigheten.  

Parkeringsnormen för verksamheter 
(industri) inom Ulricehamns tätort 
utgår ifrån behovet för anställda och 
besökare. Det är den uppskattade 
arbets- och besökstätheten samt 
färdmedelsfördelningen som avgör 
behovstalen. Den uppskattade andelen 
som reser med bil multipliceras med 
arbets- och besökstätheten.  

Beräkning av parkeringstal för verksamheter 

Arbetstäthet x bilförarandel = Grundbehov av bilplatser för anställda 

Besökstäthet x bilförarandel = Grundbehov av bilplatser för besökare 

Med arbetstäthet avses antalet anställda per 1000 kvm BTA. Med besökstäthet avses 
antalet uppskattade besökare per 1000 kvm BTA. För verksamheter där 
parkeringsbehovet inte kan tillgodoses inom kvartersmark ska i första hand 
samutnyttjande och avtal om nyttjande av parkeringar tillämpas innan hänvisning 
sker till allmänna parkeringsytor. Exploatören kan under planarbete eller 
bygglovsärende ansöka om reducering av parkeringstal och beslut i frågan tas i miljö 
och byggnadsnämnden.  

Figur 5: Zonindelning.
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Miljö 
Strandskydd 
Enligt 7 kap. 14 § miljöbalken råder generellt strandskydd inom 100 meter från 
strandlinjen vid sjöar och vattendrag. Strandskyddet sträcker sig från strandlinjen 
både ut i vattnet och upp på land. Syftet med strandskyddet är att tillgodose 
allmänhetens tillgång till friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet. För sjön Åsunden gäller ett utökat strandskydd på 300 meter. 
Planområdet berörs inte av det utökade strandskyddet för Åsunden.  

Dagvatten  
Det allmänna vatten- och avloppsnätet är utbyggt i anslutning till planområdet. 
Dagvattenhanteringen inom fastigheten sker till det allmänna dagvattennätet via en 
anslutningspunkt och en gatutrumma. Gatutrumman är lokaliserad i den lägsta 
punkten av fastigheten, i det nordöstra hörnet. Tack vare fastighetens naturliga 
lutning rinner dagvatten från innergården till gatutrumman (se figur 8, sida 22). 
Anslutningspunkten är lokaliserad centralt vid den östra sidan av fastigheten, intill 
Maskinvägen. Anslutningspunkten upptar dagvatten från den östra sidan av 
befintliga byggnader och Maskinvägen. Dagvatten leds till fördröjningsdam norr om 
planområdet som är försedd med tät duk och med möjlighet att stänga utloppet för 
att förhindra att släckvatten når Ätran som är slutrecipienten.  

I dagsläget finns ingen känd rening av dagvatten från fastighetens parkeringsytor.  

  

Figur 5: Fördröjningsdammens lokalisering. 

Bild 1: Fördröjningsdamm med Hesters industriområde i bakgrunden. 
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Förorenad mark  
I Länsstyrelsens inventering av förorenade områden, kallat EBH-stöd, klassas 
förorenade områden in i fyra riskklasser, där riskklass 1 är högsta riskklassen. Det 
som bedöms i inventeringen är risken för förorening och detta innebär således inte 
att området är förorenat.  

Verksamheten som bedrivs på Maskinen 5 idag hanterar inga miljöfarliga ämnen, 
med undantag för motoroljor och diesel. Tidigare verkstadsindustri som bedrivit sin 
verksamhet på fastigheten mellan 1989-2003 ska enligt uppgifter hanterat bland 
annat skärvätskor, oljor och olika slags processvatten. Förbrukade kemikalier skall 
ha hällts i en så kallad dumpgrop utomhus. Spill misstänks ha förekommit vid 
dumpgropen och eventuellt vid lastkajer runt byggnader. Med anledning till detta är 
fastigheten utpekad som ett potentiellt förorenat område med riskklass 2 (stor risk).  

I syfte att undersöka eventuella markföroreningars omfattning har en miljöteknisk 
markundersökning genomförts av Vatten och Samhällsteknik AB. 
Fältundersökningen har genomförts under februari månad 2022. Undersökningarna 
har utförts enligt riktlinjer i SGF:s (Svenska Geotekniska Föreningen) fälthandbok 
för undersökningar av förorenade områden. Fältundersökningen omfattar 
provtagning av jord och bedömning av jordlagerföljder i nio punkter samt 
provtagning av porgas i två punkter (Se Miljöteknisk markundersökning av 
Maskinen 5, Ulricehamns kommun genomförd av VOS-teknik 2022-04-06 för 
provtagningspunkter). Provpunkternas lägen har valts utifrån lägen för lastkajer etc. 
och för att få en spridning av provpunkterna intill byggnaderna och inom södra 
delen av fastigheten. Vid bedömning av analysresultaten avseende miljöfarliga 
ämnen i jord har Naturvårdsverkets (NV:s) generella riktvärden för förorenad mark 
använts. Den nuvarande och planerade markanvändningen (industri och 
detaljhandel för skrymmande varor) bedöms motsvara mindre känslig 
markanvändning. Analysresultat från jordprovtagning har därför jämförts mot 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. 

Resultatet av den översiktliga miljötekniska undersökningen påvisar att Maskinen 5 
inte innehar några föroreningshalter som överskrider de generella riktvärdena, eller 
andra använda bedömningsgrunder som använts i undersökningen. I två punkter 
har enstaka parametrar uppmätts i nivå med riktvärden för känslig markanvändning 
men eftersom den planerade markanvändningen enbart möjliggör för mindre 
känslig markanvändning bedöms det inte vara av betydelse.   
 
Utifrån analysresultaten och nuvarande underlag har bedömningen gjorts att: 
 Det inte förekommer några betydande källor av föroreningar i jord 
inom undersökningsområdet. 
 Det finns inte någon oacceptabel exponeringsrisk för flyktiga organiska 
ämnen inklusive klorerade lösningsmedel med nedbrytningsprodukter inom 
undersökningsområdet. 
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Fysisk miljö  
Bebyggelse 
Fastigheten Maskinen 5 är bebyggd med tre byggnader, en huvudbyggnad i två 
våningar som används för kontor och personalutrymme samt två enplansbyggnader 
som används för kontor, lager och logistikutrymme. Fastighetens innergård är 
grusad samt devis hårdgjord och innehar tankstation och lageryta.  

Från innergården finns två utfarter till Maskinvägen. En större in- och utfart för 
lastbilstrafik i norr samt en mindre passage för person- och transportbilar i söder.   

 

 

  

Bild 2: Bebyggelse på Maskinen 5 sett från Maskinvägen.

Bild 3: Tankstation på innergård. Bild 4: Lager på innergård.
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Stadsbild 
Bebyggelsen i Hesters industriområde är av storskalig karaktär med huvudsakligen 
låga byggnader. Omgivningen utgörs av hårdgjorda ytor med få inslag av 
grönstruktur. Infrastrukturen är planlagd efter bilar och tunga transporters 
framkomlighet.  
 
I detaljplan Förslag till stadsplan för område vid Hester Ulricehamns kommun är 
den högsta tillåtna nockhöjden reglerad till 7,0 meter för planområdet, vilket 
innebär att den befintliga byggnationens skuggbildning främst påverkar den egna 
innergården och men även delvis Maskinvägen. Omkringliggande bebyggelse är 
placerad med goda avstånd till planområdet och är av låg karaktär. Detta innebär att 
skuggbildningen från bebyggelsen på fastigheten Maskinen 5 sällan påverkar 
omkringliggande fastigheter och dess bebyggelse.  
 

Mark och vegetation 
Planområdet består till stor del av en grusbelagd innergård. En liten andel växtlighet 
och buskage finns utmed fastighetsgräns. Marknivån inom planområdet sluttar från 
söder till norr. Markytan ligger som högst i planområdets sydöstra hörn på cirka 
+282,9 m ö.h. Markytans lägsta punkt är lokaliserad till planområdets nordöstra 
hörn på cirka 278,8 m ö.h.  
 
Planområdet ligger inom ett flertal vidsträckta och generellt utpekade områden för 
värdetrakter av länsstyrelsen. Värdetrakterna är lövskog och skyddsvärda träd, 
värdefulla gräsmarker, småvatten och stäppartad torräng. Inom berört planområde 
finns däremot ingen lövskog, skyddsvärda träd, vattenytor, gräsmark eller torräng 
som innefattas i värdetrakterna. På grund av detta antas det inte finnas några 
bevarandevärda naturvärden inom planområdet som bör beaktas vid exploatering.  

  Bild 5: Vegetation i utkanten av fastigheten.
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Hälsa och säkerhet 
Omgivningsbuller 
Den största andelen av områdets 
omgivningsbuller antas komma från 
trafiken utmed Maskinvägen. Enligt 
kommunens översiktliga 
trafikbullerkartering från 2018 (utförd 
av Ramböll Sverige AB) kan 
ekvivalent ljudnivå uppgå till 65 dB(A) 
utmed Maskinvägen (Se figur 6).  

Enligt Ulricehamns kommuns 
åtgärdsplan mot buller 2020-2025 
motsvarar 65 dB(A) samma 
ekvivalenta ljudnivå som ett normalt 
samtal mellan två människor. Dock 
antas den maximala ljudnivån för 
Maskinvägen att överstiga dessa 
värden under dygnets mest 
trafikerade timmar, som exempelvis 
vardagsmorgnar när områdets 
verksamheter öppnar för dagen och 
leveranser och transporter tar sig till 
och från området.  

Befintliga bullernivåer innebär inga restriktioner för detaljplanens ändamål.  

Farligt gods 
På Maskinvägen antas det förekomma transporter med farligt gods. Vägen är inte 
utpekad som rekommenderad väg för farligt gods men befintliga verksamheter inom 
Hesters industriområde antas använda diverse miljöfarliga ämnen vid produktion 
och verkande.  

Luftkvalitet 
Planområdet bedöms inte påverkas av störande utsläpp av luftföroreningar. 
Detaljplanen antas inte heller tillskapa störande utsläpp av luftföroreningar.  
 

 

  

Figur 6: Bullerkartering.
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Figur 7: Översvämningskarta efter skyfall. Figur 8: Rinnvägskarta efter skyfall.

Risk för översvämning efter skyfall 
På uppdrag av Ulricehamns kommun har WSP tagit fram en skyfallskartering som 
visar översvämningsrisker och avrinning vid ett 100-årsregn. Karteringen påvisar att 
planområdet inte ligger inom någon riskzon för att drabbas av översvämningar från 
skyfall av ett 100-årsregn. Resultaten är inte exakta och bör endast ses som en 
indikation på var riskområden kan finnas. Vattenmängderna vid ett 100-årsregn 
antas kunna hanteras av fördröjningsdammen norr om planområdet (se Figur 7).  

Rådande markförhållanden gör att möjligheten till infiltration på fastigheten är 
begränsad. I rinnvägskartan går det att urskilja ett stråk av medelhöga 
flödeshastigheter som går igenom planområdets innergård, samt ett stråk längs med 
Maskinvägen (se Figur 8). På grund av planområdets naturliga lutning från söder 
mot norr antas inga större vattenmängder ansamlas på fastigheten. Den största 
andelen av vattenmängderna antas hanteras av det befintliga dagvattenätet.  

 

Radon 
På uppdrag av Ulricehamns kommun har Sveriges Geologiska AB (SGAB) undersökt 
markradonsituationen inom Ulricehamns kommun. Undersökningen visar att 
planområdet ligger inom normalriskområde för radon.   
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Brandskydd och utrymning 
Enligt Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd bör det maximala 
gångavståndet till närmaste utrymningsväg vara 45 meter för lokaler klassade som 
verksamhetsklass 1 (kontor, lager, hantverks- och industribyggnader). Förutsättning 
är att persontätheten är liten och att berörda personer till största del kan förväntas 
ha god lokalkännedom. Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd 
bör beaktas vid om- och nybyggnation. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) jordartskarta 
består planområdet uteslutande av 
sandig morän (se figur 9, där blå 
färg innebär att jorden till största del 
utgörs av sandig morän). I samband 
vid framtagandet av tidigare 
gällande detaljplan för Maskinen 5 
genomfördes en översiktlig 
geoteknisk undersökning för 
området 1977. Rekommendationen 
enligt den undersökningen är att 
detaljutformning av 
grundläggningen bör utformas 
sedan byggnadernas läge i plan och 
höjd är fastställda. Öster om 
planområdet genomförde WSP 
Samhällsbyggnad en översiktlig 
geoteknisk undersökning för 
utvecklingen av Hesters 
industriområde mellan oktober-
november 2007. Undersökningen 
visade att den översta grunden 
består av mulljord och lokal torv 
(0,2-0,4 meter), efter det följer siltig 
sand och sandig silt med moränkaraktär. Jorden är oftast något grusig men 
innehåller även skiktvis lera. Den relativa fastheten är överst och till 2-5 meter djup 
låg-medelhög och skiktvis mycket låg. Mot djupet ökar sedan fastheten och kan då 
betecknas som mycket hög.   

 
Områdets geotekniska förutsättningar ses som positiva för detaljplanen. Vid 
eventuellt tyngre byggnationer eller andra former av påförda laster bör en sedvanlig 
mer fördjupad geoteknisk bedömning göras vid detaljprojektering. Vid 
återanvändning av befintliga byggnader eller likartade nybyggnationer ses inga 
svårigheter.  

Figur 9: SGU:s Jordartskarta 1:25000 - 1:100000
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Hydrologiska förhållanden 
Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom tertiär skyddszon för vattenskyddsområde. Skyddszonernas 
syfte är att öka medvetenheten hos verksamheter och boende i berörda områden. 
Inom tertiär skyddszon får inga verksamheter som kan påverka grundvattentäktens 
kvalitet uppföras.  
 

Trafik 
Gatunät och biltrafik 
Maskinen 5 nås via Maskinvägen där vägbanan är asfalterad och totalt 12 meter 
bred, varav 7 meter körbana och 2,5 meter vägren på vardera sida. Inom fastigheten 
längs med Maskinvägen används den största delen av marken till parkering och 
förmark (se figur 10). 
 
Maskinvägens dimensioner är planerad för att tillgodose omkringliggande 
verksamheters behov av leveranser och transporter. Hastigheten längs med 
Maskinvägen är reglerad till 60 km/h. En mätning av uppskattad trafikmängd har 
genomförts för Hesters industriområde, vilken visar att Maskinvägen har en 
årsdygnstrafik (ÅDT) på ungefär 800 fordon/dygn. För Hillaredsvägen och 
Jönköpingsvägen ligger ÅDT på cirka 690 fordon/dygn respektive 2700 
fordon/dygn.  

Figur 10: Sektion av Maskinvägen, sett från norr.
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Gång- och cykelvägar 
Utanför planområdet längs med Jönköpingsvägen finns en gång- och cykelbana som 
binder samman industriområdet Rönnåsen och Ulricehamn centrum. Väster om 
Hesters industriområde finns ytterligare en gång-och cykelbana som går mellan 
Hesters industriområde och Ulricehamns tätort. Utmed Hillaredsvägen finns en 
grusad gångväg som kopplar samman gång-och cykelbanan längs med 
Jönköpingsvägen till koloniområdet väster om Hesters industriområde. Det finns 
idag inga gång- och cykelvägar inom eller till och från planområdet. 

 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats är lokaliserad längs med Jönköpingsvägen, cirka 140 meter 
ifrån planområdet. Från busshållplatsen går busslinje 200, linjen går mellan 
Rönnåsen via Ulricehamns centrum till Borås resecentrum. 

Parkering 
Inom fastigheten finns idag cirka 32 besöks- och personalparkeringar utmed 
Maskinvägen. Enligt Ulricehamns kommuns styrdokument Parkeringsnorm för 
Ulricehamns kommun är parkeringstalet för industrier inom tätorten 12 p-
platser/1000 m2 BTA vilket motsvarar ungefär 26,4 parkeringar för gällande 
verksamhet.  

Bild 6: Korsning av grusad gångväg och gång- och cykelbana.
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Service 
Kommersiell och offentlig service 
Inom Hesters industriområde finns ett flertal kommersiellt verksamma aktörer 
inom produktion, återförsäljning och service. I figuren nedan redovisas några av 
dessa företag med namn, bild och lokalisering (se figur 11). 
 

 

  

Bild 7: Parkeringsyta utmed Maskinvägen, på Maskinen 5.

Figur 11: Bilden illustrerar en översiktlig bild över Hesters industriområde och några av dess 
verksamheters lokalisering inom området. Ramens färg runt bilden motsvarar dess lokalisering 
inom området.



 
 

 
 

27  
 

Sociala perspektiv 
Tillgänglighet 
Fastigheten Maskinen 5 nås via Maskinvägen och tillgängligheten för motortrafik 
bedöms som god. 

 

Rekreation 
Inom planområdet finns det inga friytor ämnade för rekreation. Innergården utgörs 
av en grusbelagd yta för lastbilars lastning och parkering. 750 meter söder om 
planområdet finns Lassalyckans idrotts- och friluftsområde. Från Hillaredsvägen 
finns en vandringsled som kopplar samman Lassalyckans idrotts- och friluftsområde 
med Hesters industriområde.  
 

Mötesplatser 
I dagsläget finns inga allmänna mötesplatser inom planområdet. Föreslagen 
utveckling av nya verksamheter till planområdet kan på sikt skapa nya naturliga 
mötesplatser för kunder och besökare. 

Väster om Hesters industriområde finns Hesters koloniområde. Marken ägs av 
kommunen men hyrs ut till Hesters koloniförening som förvaltar marken genom 
sina medlemmar. Platsen är en naturlig mötesplats för odlingsintresserade invånare.  

 

Trygghet 
Maskinvägen har i dagsläget inget avskilt gång- och cykelstråk, mjuktrafik måste 
därav dela körbanan med tunga fordon som bilar och lastbilstransporter.   

  

Bild 8: Hesters koloniområde.
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Jämställdhet 
Planområdet föreslås utvecklas för verksamheter med inriktning mot volymhandel 
så som byggvaruhandel eller liknande i ett tätortsnära läge. En tätortsnära 
lokalisering innebär tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter som bidrar till att 
alla har samma förutsättningar för att tillgå samma service. Detta är en viktig aspekt 
ur jämställdhets- och mångfaldssynpunkt och handlar om att alla ska ha lika bra 
förutsättningar att inhandla varor och service. Detta oavsett om man har tillgång till 
bil, åker kollektivt eller går och cyklar.  
 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 

El, tele, fiber 
Ledningar för el, tele, bredband finns utbyggt i omgivande gator. 

Värme 
Fastigheten är inte ansluten till fjärrvärme i dagsläget.  

Brandvattenförsörjning 
Planområdet ligger inom ett avstånd till brandposter som ger förutsättningar att 
tillämpa det konventionella systemet vid behov.  

Återvinningsstation 
Återvinningscentralen Övreskog ligger ungefär 1,2 kilometer från planområdet. 

Avfall 
Avfall ska hanteras enligt Ulricehamn kommuns Avfallsplanering 2006 Del 4 
Renhållningsordning Föreskrifter.  
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KONSEKVENSER  
Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. MB 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. miljöbalken (MB) (1998:808), som rör 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. 4 kap. 
MB behandlar ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för 
vissa områden i landet”. Planområdet berör inte något av dessa områden.  

Planområdet utgörs av redan ianspråktagen mark i ett strategiskt läge. Planförslaget 
innebär en förtätning av redan befintlig verksamhetsmiljö vilket innebär ett mer 
effektivt markutnyttjande och god resurshållning. Befintlig infrastruktur i form av 
vägnät och ledningsnät kan utnyttjas vilket skapar goda förutsättningar för en 
effektiv resursanvändning. Detaljplanen innebär att användningen verksamheter 
med volymhandel får uppföras inom Hesters industriområde, vilket i längden 
stärker kundunderlaget för området och minskar resebehovet för boende i tätorten.  

Natur 
Naturvärden  
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på 
naturvärden. Förslag till detaljplan antas inte påverka områdets ekologiska och 
biologiska mångfald negativt. 

Artskyddsförordningen  
Kommunen bedömer att planområdet inte innehar sådana kvalitéer att förändringen 
inom området är av särskild betydelse för arter benämnda i artskyddsförordningen 

Miljö 
Dagvattenhantering  
Ett genomförande av detaljplanen kan innebära att flera hårdgjorda ytor som tak 
och parkeringsytor uppförs inom planområdet, vilket generellt ställer högre krav på 
fastighetens möjligheter att hantera dagvattnet.  

För att säkerställa att dag- och ytvatten går via det kommunala VA-systemet och inte 
rinner ut på Maskinvägen eller över till grannfastigheterna ska inloppet till 
gatutrumman hållas rent. Fördröjande åtgärder för hantering av dagvatten ska 
implementeras vid en utveckling av större sammanhängande parkeringsytor. Enligt 
Ulricehamns kommun Strategiska VA-plan ska dagvattenrening anordnas vid ny- 
eller ombyggnation av större högfrekventerade parkeringsytor så att föroreningar i 
vattnet avskiljs. Vid större sammanhängande parkeringsytor ska olje- och 
slamavskiljning samt fördröjning av dagvatten implementeras. 
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Förorenad mark 
Resultatet från den översiktliga markundersökningen bedöms spegla den aktuella 
föroreningssituationen för hela fastigheten. Trots detta kan det finnas risker för 
eventuella punktkällor med höga föroreningshalter utanför undersökta punkter. I 
det fall markföroreningar påträffas i samband med exploatering kan dessa behöva 
hanteras med saneringsåtgärder. Påträffad förorening ska därför anmälas till miljö- 
och byggnämnden. 

Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 
Planområdet är av småskalig karaktär och bebyggelsen begränsad. Planens påverkan 
på miljömålen bedöms som marginell.  
 
Detaljplanen möjliggör för nya verksamheter att etablera sig i ett strategiskt läge där 
befintlig infrastruktur och ianspråktagen mark kan användas för fler ändamål.  
Detaljplanen bedöms gå i linje med miljömålet för en god bebyggd miljö.  

 
Fjärrvärme finns i närområdet och vid exploatering finns möjlighet att ansluta 
fastigheten till fjärrvärmenätet vilket främjar miljömålen god bebyggd miljö och 
begränsad klimatpåverkan.  

För att säkerställa att riktvärden för känslig markanvändning uppnås har en 
utredning av förorenad mark genomförts i samband med planarbetet. Genomförd 
markundersökning visar att det troligen inte finns några höga halter av 
markföroreningar inom området, utredningen främjar miljömålet giftfri miljö.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Planområdet ligger i anslutning till Maskinvägen och har en närliggande lokalisering 
till Jönköpingsvägen. Detta innebär att planområdet påverkas av luftföroreningar 
från närliggande vägar i form av partiklar PM10 i utomhusluften (inhalerbara 
partiklar med en diameter mindre än 10 μm). Partiklarna uppstår vid förbränning 
men också vid slitage av bromsar, vägbanor och däck. Vanliga källor är vägtrafik, 
energiproduktion och industrier. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon utökad risk för att miljökvalitetsnormerna 
för luft överskrids med tanke på de förhållandevis låga trafikmängderna för 
omkringliggande vägar.   
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Grundvattenförekomsten Blidsberg-Ulricehamn har god kvantitativ status och god 
kemisk grundvattenstatus. Användningen detaljhandel med skrymmande varor (H1) 
bedöms inte medföra en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten då 
användningen inte möjliggör för miljöfarliga verksamheter att etablera sig på 
platsen.  

Miljökvalitetsnormer för buller 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära att människor utsätts för 
ohälsosamma bullernivåer och inte heller bidra till negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer för buller. 

Gator och trafik 
Motortrafik 
När nya funktioner och användningar tillskapas på platser som är starkt influerat av 
motortrafik så påverkas platsens rörelsemönster. Användningen detaljhandel med 
skrymmande varor antas bidra till ett nytt kundrörelsemönster till och från Hesters 
industriområde samt en ökad trafikmängd. Den ökade trafikmängden bedöms 
tillgodoses av den redan tilltagna infrastrukturen som Hesters industriområde 
innehar idag.  

Kollektivtrafik 
Detaljplanen medger att nya verksamheter kan etablera sig inom Hesters 
industriområde vilket antas öka behovet av kollektivtrafik till och från området. 
Detaljplanen möjliggör inte för tillskapandet av nya hållplatser för kollektivtrafik. 
Planområdets nära lokalisering till befintliga hållplatser anses som goda.  

Hälsa och säkerhet 
Omgivningsbuller 
Detaljplanen antas bidra till en viss trafikökning till och från området, vilket kan 
innebära en marginell ökning av bullernivåer för befintlig och ny bebyggelse inom 
området. Den största andelen bullerökningen antas begränsas till Maskinvägen, 
eftersom det är den enda angöringsvägen till och från planområdet.  
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Sociala perspektiv 
Jämlikhet 
Detaljplanen innebär att nya användningar så som sällanköpshandel utvecklas i ett 
tätortsnära läge. Tillgängligheten av sällanköpshandel och volymhandel bidrar till 
att alla har samma förutsättningar för att tillgå samma service. 

Trygghet 
Detaljplanen möjliggör för att fler verksamheter kan etablera sig inom området, 
vilket antas öka andelen leveranser, transporter och kunder som rör sig till och från 
området. På sikt kan detta bidra till att trafiksäkerheten i området försämras och 
behöva utredas ytterligare. 

Omgivningspåverkan 

Sol- och skuggförhållanden 
I syfte att klargöra detaljplanens konsekvenser för platsens sol- och 
skuggförhållanden har en översiktlig solstudie för planförslaget upprättats, se sida 
33 - 34. Solstudien redovisar skuggbildning vid vår- och höstdagjämning (20:e mars 
och 23:e september), samt vid midsommarsolståndet (21:a juni) under 2022. För 
varje datum har tiderna 09:00, 12:00, 15:00 samt 17:00 studerats. Studien har 
utgått från platsens specifika koordinater och tidszon UTC +01. För sommartid har 
tidszonen ställts om till UTC +02. 

Solstudien har utgått ifrån den största tillåtna exploateringsgraden samt den högsta 
tillåtna nockhöjden som detaljplanen möjliggör för, i det fallet att fastighetens 
befintliga bebyggelse bevaras. Dess placering och utformning är en tolkning av 
verkligheten och innebär inte nödvändigtvis att fastigheten kommer exploateras i 
denna utsträckning. I studien är ny byggnadsvolym som detaljplanen möjliggör för 
ritade i gul färg, befintliga verksamheter är ritade i vit färg. 

Den befintliga bebyggelsen påverkar främst den egna gårdsmarken under en stor del 
av året. Vid sena eftermiddagar under vinterhalvåret skuggar den befintliga 
bebyggelsen även delvis Maskinvägen. 

En högre byggnadsvolym placerad invid fastighetsgräns bidrar med förändrade ljus- 
och skuggförhållanden för de angränsade fastigheterna Maskinen 4 i norr och 
Maskinen 13 i väster. Fastigheternas gårdsmiljöer påverkas av en ökad 
skuggbildning under olika delar av dagen, dessa ytor används idag främst till 
parkering och lager, ytor som människor generellt enbart vistas på under korta 
perioder.  

Den översiktliga solstudien över hur fastigheten kan bebyggas visar att det finns 
goda förutsättningar för att kraven för dags- och solljusinsläpp uppfylls. En 
förhållandevis liten andel omkringliggande inomhusmiljöer antas påverkas negativt 
av ett genomförande av detaljplanen där en högre bebyggelse uppförs.  
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Stadsbild  
Detaljplanen reglerar den största tillåtna byggnadsarean samt den högsta tillåtna 
nockhöjden på ny bebyggelse. Planen antas bidra till en förändrad stadsbild då 
planen möjliggör detaljhandel med skrymmande varor till området och en högre 
höjdsättning än vad tidigare detaljplan har möjliggjort för. En höjdsättning på +291 
m ö.h. är synlig från flera håll inom Hesters industriområde och antas påverka 
karaktären för området. I syfte att studera konsekvenserna av en högre bebyggelse i 
området har ett par volymstudier tagits fram (se figur 12 och 13). 

I volymstudierna har byggnadsvolymen utgått ifrån den största möjliga byggrätt 
som detaljplanen möjliggör för, i det fallet att fastighetens befintliga bebyggelse 
bevaras. Dess placering och utformning är en tolkning av verkligheten och innebär 
inte nödvändigtvis att fastigheten kommer exploateras i denna utsträckning.  I 
studierna är ny bebyggelse ritade i gul färg och befintliga byggnader är ritade i vit 
färg.   

 

Från Jönköpingsvägen kommer den nya bebyggelsen vara väl synlig. Delvis 
beroende på den utökade nockhöjden som detaljplanen möjliggör för men även 
beroende på att det i dagsläget inte finns någon skymmande bebyggelse, samt endast 
en liten andel skymmande vegetation sett från Jönköpingsvägen.  

 

  

Figur 12: Volymstudie sett från Jönköpingsvägen.
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Från Maskinvägen, sett från det sydöstra hörnet av Hesters industriområde blir en 
högre bebyggelse inte lika påtaglig. Tack vare områdets naturliga lutning från söder 
mot norr syns den nya bebyggelsen inte lika mycket från figur 13.  

På sikt antas detaljplanen kunna förändra karaktären och stadsbilden av Hesters 
industriområde. Genom att nya användningar tillåts inom området kan detaljplanen 
agera normgivande för framtida planering. Vilket på sikt kan innebära att 
karaktären för Hesters industriområde förändras.  

 

 

Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny detaljplan upprättas och detaljplan Förslag 
till stadsplan för område vid Hester Ulricehamns kommun fortsätter att gälla. 
Nollalternativet innebär att fastigheten Maskinen 5 fortsättningsvis endast får 
utvecklas med användningar som omfattas av användningen industri, som 
exempelvis produktion, lager och partihandel. Detta skulle innebära att utvecklingen 
av fastigheten fortsätter att vara restriktiv och att detaljhandel med skrymmande 
varor inte kan upprättas på platsen.  

  

Figur 13: Volymstudie sett från Maskinvägen i söder.



 
 

 
 

37  
 

ARBETSGRUPP  

I arbetet med detaljplanen har följande tjänstemän medverkat:  

Ulricehamns kommun 
Filip Lindevall, mark- och exploateringsingenjör 
Angelica Augustsson, mark- och exploateringsingenjör 
Henrik Wetterholm, bygglovingenjör 
Johan Persson, infrastruktur- och trafikplanerare 
Pär Norgren, stf. enhetschef och miljökompetens i planarbetet 
Sara Bjerenius, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Victoria Oscarsson, kart- och mättekniker  
Rebecka Engvall, stadsarkitekt 
Ludwig Simonsson, samhällsplanerare 
 
Ulricehamns Energi AB 
Claes Borglin, VA-ingenjör  
 

PLANENHETEN 

Sebastian Norgren  Kjell Jonsson 
Planarkitekt  Vik. Planchef  
 

 
 
 

Miljö och samhällsbyggnad
TELEFON 0321-59 50 00  E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se

BESÖKSADRESS Höjdgatan 3  POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se  FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun



Checklista – Undersökning av betydande 
miljöpåverkan 
Checklistan utgör en bedömningsgrund för ställningstagande om huruvida planen kan 
medföra betydande miljöpåverkan. Bedömning av påverkan omfattar miljöeffekter både inom 
och utanför planområdet, direkta och indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är 
tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, 
medellång eller lång sikt enligt 6 kap. 2 § miljöbalken (MB). Checklistan ska också användas 
till att identifiera frågor som bör utredas vidare i planarbetet, även om planens genomförande 
inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i 
planarbetet kan de under planarbetets gång komma att ändras, i och med att ny kunskap kan 
tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan komma att ändras, vilket innebär att 
bedömningarna ska ses som preliminära. 

Checklista för detaljplan: Maskinen 5 
 

Hur påverkar/påverkas planens utformning och innehåll följande: 

Riksintresse Positiv    Ingen     Negativ 

Naturvård  X  

Kulturmiljövård  X  

Friluftsliv MB 4:2  X  

Rörligt friluftsliv MB 3:6  X  

Försvarsmakten  X  

Energi  X  

Värdefulla ämnen och material  X  

Övriga  X  

Kommentar:  

 



Naturvärden Positiv    Ingen     Negativ 

Natura 2000  X  

Naturreservat  X  

Strandskydd  X  

Biotopskyddsområde  X  

Generellt biotopskydd (allé, stenmur, stenröse, dike, småvatten)  X  

Nyckelbiotop  X  

Naturvårdsavtal  X  

Naturminne  X  

Art som omfattas av artskyddsförordningen  X  

Kommentar: Hela industriområdet ligger inom värdetrakt för Åsundens lövskogar och värdefulla träd. Det 

finns dock inga träd inom planområdet. Därav bedöms planen inte medföra någon påverkan av värdetrakten. 

På aktuell fastighet finns inga kända hotade arter. I övrigt bedöms förslagen plan inte påverka 

omkringliggande fastigheter.  

 

Vatten Positiv    Ingen     Negativ 

Miljökvalitetsnorm – Grundvattenförekomst, EU:s vattendirektiv  X  

Miljökvalitetsnorm – Ytvatten EU:s vattendirektiv, kustvatten, sjöar, 

vattendrag 

 X  

Vattenskyddsområde   X  

Vattenverksamhet (anmälan eller tillståndspliktig)  X  

Dagvatten  X  

Klimatanpassning (översvämningsrisk, skyfall, lågpunkter)  X  

Övriga  X  

Kommentar: Planområdet ligger inom tertiärt vattenskyddsområde, uppförandet av sällanköpshandel antas 

inte påverka vattenskyddsområde. Verksamhetstypen är inte anmälningspliktig.  

 



Luft Positiv    Ingen     Negativ 

Miljökvalitetsnorm   X  

Utsläpp  X  

Lukt  X  

Kommentar: Användningen sällanköpshandel antas inte medföra ytterligare utsläpp, undantagsvis för den 

förutspådda ökade mängden trafik till området. I övrigt är området väl ventilerat och skapar på så sätt goda 

luftförhållanden.  

 

Mark Positiv    Ingen     Negativ 

Förorenad mark   X 

Radon  X  

Skred/ras/erosion  X  

Kommentar: Fastigheten är utpekad som potentiellt förorenad mark, verkstadsindustri med halogenerade 

lösningsmedel. En kompletterande markundersökning kan vara nödvändig att genomföra.  

 

Säkerhet Positiv    Ingen     Negativ 

Buller/vibrationer   X  

Trafiksäkerhet   X 

Farligt gods  X  

Explosion(Seveso anl.)  X  

Kommentar: Maskinvägen är en industrigata med viss andel farligt gods till omkringliggande verksamheter. 

Trafiksäkerhet och buller bör beskrivas i planbeskrivningen. Sällanköpshandel innebär en viss ändring av 

trafikmönstret i området, marginell påverkan av trafik.  

 



Människa och hälsa Positiv    Ingen     Negativ 

Tyst ostörd miljö   X  

Oro/trygghet  X  

Ljus  X  

Grönska/växtlighet  X  

Elektromagnetiska fält  X  

Kommersiell och offentlig service  X  

Arbetstillfällen X   

Jämställdhet  X  

Tillgänglighet X   

Barnperspektiv  X  

Kommentar: Användningen sällanköpshandel antas skapa fler arbetstillfällen för staden, utvecklingen av en 

lokal byggvaruhandel skapar förutsättningar för en tillgänglig service för boende i närområdet.  

 

Fritid/rekreation Positiv    Ingen     Negativ 

Friluftsliv/rekreationsområde   X  

Fiske- och jaktmarker  X  

Vandringsled/vattenled  X  

Övrigt  X  

Kommentar: Det finns idag inga rekreationsmöjligheter inom fastigheten, planen ämnar inte heller till att 

tillföra det. 

 

Kulturmiljö Positiv    Ingen     Negativ 

Fornminne   X  

Byggnadsminne  X  

Kulturmiljövårdsprogram  X  

Övrigt  X  

Kommentar: Det finns ingen bevarandevärd kulturmiljö att ta hänsyn till inom området. 

 



Sker exploatering i enlighet med 
befintliga planer, program, riktlinjer? 

Ja    Nej     Kommentar 

Detaljplan (befintlig användning-ny användning) X  Användningen industri kommer inte 

att tas bort för framtida användning. 

Översiktsplan X  I Ulricehamns nya Översiktsplan 2040 

pekas Hesters industriområde ut som 

ett verksamhetsområde för industri 

och transport som i framtiden kan 

komma att växa samman med 

Rönnåsen i öst. 

Fördjupad översiktsplan  X Finns ingen FÖP för området. 

Grönplan  X Påverkas ej 

Övrigt    

 



Undersökningar, analyser Ja    Nej     Önskvärt Motivering 

Behöver en naturvärdesinventering 

utföras? (Översiktlig/detaljerad)  

 X  Finns inga naturvärden inom 

området. 

Behöver en ekosystemtjänstanalys 

utföras? (Översiktlig/detaljerad)  

 X  Finns inga ekosystemtjänster inom 

området.  

Behöver en geoteknisk undersökning 

utföras? 

 X  Enligt SGUs kartvisare ligger 

området inom fast mark, jorddjup 

5-10 meter, sandig-morän.  

Behöver en vatten-/dagvatten-

/avloppsutredning utföras? 

 X  UEAB anser inte att det behövs. 

Behöver en landskapsanalys utföras?  X  Utvecklingen av detaljhandel med 

skrymmande varor antas gå i linje 

med karaktären för området.  

Behöver en miljöinventering av 

förorenade områden (MIFO) utföras, 

eller en miljöteknisk undersökning? 

X   En översiktlig markundersökning 

har genomförts av planområde. 

Behöver skyddsåtgärder eller ekologisk 

kompensation utredas? 

 X  Detaljplanen kommer inte att 

påverka några bevarandevärden. 

Behöver en samhällsekonomisk 

kostnadsnettoanalys genomföras?  

 X   Bedöms inte vara nödvändigt.  

Behöver en bullerutredning utföras?   X  Trafikalstring antas öka men inte 

så mycket att det blir ett problem. 

Övriga undersökningar, analyser  X  Planarbetet har konstaterat att 

inga vidare undersökningar behövs.  

 

Klimat Ja    Nej     Motivering 

Kan planen genomföras så att den bidrar till att 

klimatpåverkan minskas 

X  Planen antas ha en väldigt liten effekt 

på klimatet, men kortare körsträckor 

generellt mindre koldioxidutsläpp.  

Behöver anpassningar till klimatförändringar 

utföras i samband med planens genomförande? 

X  Planen måste säkerställa att skyfallet 

inte bidrar till negativa följdeffekter.  

 



Ekosystemtjänster 
(schematisk analys) 

Skydda    Stärka Skapa Skippa Berörs 
ej     

Kommentar 

Bedömning av/påverkan på 

skogens ekosystemtjänster 

    X  

Bedömning av/påverkan på 

sjöar/vattendrag och 

grundvattnets ekosystemtjänster 

 X    I samband med att 

fastigheten utvecklas för 

nya ändamål kan 

fastigheten med fördel 

implementera 

fördröjande och renande 

åtgärder för hantering 

av dagvatten.   

Bedömning av/påverkan på 

stadsmiljöers ekosystemtjänster 

    X  

Bedömning av/påverkan på 

jordbrukets ekosystemtjänster 

    X  

Kommentar, samladbedömning. Planen har väldigt lite påverkan på ekosystemtjänster, kan möjligen 

motverka höga flöden i samband med att planen genomförs. Gröna tak? 

Fördröjningsmagasin?  

 

Utvärdering Ja    Nej     Motivering 

Kan planen upplevas som kontroversiell?  X  

Innebär förslaget tydliga motsättningar mellan 

olika intressen? 

 X  



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-08-30 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Antagande detaljplan Australien 3, Ulricehamn 
Dnr 2015/115 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Australien 3, Ulricehamn antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt läge samtidigt som 
fastighetens kulturhistoriska värden skyddas från förvanskning och ny bebyggelse regleras 
med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild. Planen syftar även till att möjliggöra 
centrumändamål för att stärka centrumstråket utmed Storgatan.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-07-04 från tf samhällsbyggnadschef 
2 Plankarta antagande Australien 3, Ulricehamn 
3 Planbeskrivning antagande Australien 3, Ulricehamn 
4 Granskningsutlåtande Australien 3, Ulricehamn 
5 Samrådsredogörelse Australien 3, Ulricehamn 
6 Grundkarta antagande Australien 3, Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Australien 3, Ulricehamn antas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-07-04 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan Australien 3, 
Ulricehamn 
Diarienummer 2015/115, löpnummer 2857/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Australien 3, Ulricehamn antas. 
 
Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt läge samtidigt som 
fastighetens kulturhistoriska värden skyddas från förvanskning och ny bebyggelse regleras 
med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild. Planen syftar även till att möjliggöra 
centrumändamål för att stärka centrumstråket utmed Storgatan.  
 
 
Ärendet 
Planområdet innefattar den privatägda fastigheten Australien 3 som är belägen i centrala 
Ulricehamn. 
 
Huvuddrag 
Fastigheten Australien 3 planläggs för bostäder och centrumändamål. Det befintliga 
hörnhuset i tegel skyddas från rivning och dess kulturmiljövärden säkras från förvanskning. 
Planen innebär att byggnaden kan renoveras varsamt för att kunna nyttjas för bostäder och 
centrumverksamhet. För att stärka centrumstråket utmed Storgatan säkerställs att 
bottenvåning mot Storgatan till viss del utformas på ett sätt som bidrar med stadsmässighet.  
 
Övrig bebyggelse på fastigheten skyddas inte från rivning i planen då den inte bedöms inneha 
sådana värden att den är motiverad att skydda. Detaljplanen innebär att befintlig byggnad i 
väst med stor sannolikhet rivs och ersätts med ny bostadsbebyggelse. För att ny bebyggelse 
ska anpassas till omgivningen och stadskärnans kulturmiljö reglerar planen placering, volym 
och utformning av den nya bebyggelsen. Höjdsättningen har begränsats till vad platsen som 
högst bedömts tåla vilket innebär att bebyggelse kan uppföras en våning högre än hörnhuset i 
tegel. Planen möjliggör även för uppförande av ett parkeringsgarage i bottenvåningar på ny 
bebyggelse. 
 
Barnkonventionen 
Inga miljöer avsedda för barn och ungdomar tas i anspråk eller påverkas av planens 
genomförande. Planen bedöms inte innebära några påtagliga konsekvenser utifrån 
barnperspektivet. 
 
Ekonomi 
Ingen genomförande- eller driftkostnad tillkommer vid eller efter genomförandet av 
detaljplanen för Ulricehamns kommuns räkning.  
Beslutsunderlag 
1 Plankarta antagande Australien 3, Ulricehamn 
2 Planbeskrivning antagande Australien 3, Ulricehamn 
3 Granskningsutlåtande Australien 3, Ulricehamn 
4 Samrådsredogörelse Australien 3, Ulricehamn 
5 Grundkarta antagande Australien 3, Ulricehamn 
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Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 

Andreas Ekman Paulina Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Mätklass III
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Viktoria Oscarsson
Kart- och mättekniker

UPPLYSNINGAR
- Standardförfarande
- Planavtal har upprättats
- Ingen planavgift tas ut vid lovärenden
- Planområdet ligger inom normalriskområde för radon

1:300Skala (A3):
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Till detaljplanen hör 
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BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTAN
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

C Centrum, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Höjd på byggnadsverk
)—+0,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan, PBL 4 kap.

16 § 1 st 1 p.
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får endast förses med garage eller bostadskomplement under mark
och komplementbyggnader med en högsta nockhöjd på 4 meter samt
plank, staket eller mur ovan mark. Parkering får ej uppföras ovan mark.
Balkong, burspråk och utskjutande byggnadsdelar får kraga ut över marken,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Fasadmaterial ska vara trä, puts eller tegel, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Tak på huvudbyggnad ska vara utformat som mansardtak, PBL 4 kap. 16 §
1 st 1 p.

f3 Takmaterial ska vara av antingen enkupigt rött tegel eller röd falsad plåt,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Takkupor, frontespiser och takterrasser får maximalt uppta 50% av
takfotslängden, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Fria gavlar ska utformas som framsidor med omsorgsfull gestaltning, PBL 4
kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnaders användning
s1

Minst två av de fyra skyltfönstren längs Storgatan ska innehålla
centrumändamål och/eller gemensamhetslokaler för bostäder, PBL 4 kap.
11 § 1 st 2 p.

Markens anordnande
n1

Markens höjd får inte vara högre än +176,1 meter över angivet nollplan,
PBL 4 kap. 10 §

Rivningsförbud
r1

Byggnad får inte rivas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Skydd av kulturvärden
q1

Byggnadens ursprungliga och karaktäriserande beståndsdelar ska
bibehållas till sin utformning, så att dess kulturhistoriska kvaliteter inte
förvanskas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Varsamhet
k1

Byggnadens exteriöra karaktärsdrag vad gäller bland annat volym,
proportioner, ursprunglig fönstersättning, material, materialbehandling,
detaljeringsnivå samt originaldetaljer ska bibehållas till sin karaktär, PBL 4
kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft, PBL 4 kap. 21 §
Villkor för startbesked
a1

Startbesked får inte ges för byggnation förrän mark är godkänd av
tillsynsmyndigheten, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Ändrad lovplikt

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom planområdet, PBL 4 kap. 17 §

a2
Bygglov krävs även för underhållsåtgärder av exteriör och interiör som
omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser, PBL 4 kap. 15 § 
1 st 1 p.

f7 Balkong får ej glasas in, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f9 Hörntorn får sticka upp över angiven högsta nockhöjd, PBL 4 kap. 16 § 
1 st 1 p.

k2
Byggnadens interiöra karaktärsdrag vad gäller huvudtrapphus med rundat
trapplopp samt originalstruktur avseende planlösning ska bibehållas, 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

f8 Huvudbyggnads sockel ska uppföras utskjutande eller i liv med fasad, 
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Balkong, burspråk och utskjutande byggnadsdelar över allmän platsmark
(GATA) ska utformas med en fri höjd på minst 4,5 meter och tillåts kraga 
ut högst 1,35 meter utanför fasadliv, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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DETALJPLANENS SYFTE  
Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostäder i ett centralt läge samtidigt som 
fastighetens kulturhistoriska värden skyddas från förvanskning och ny bebyggelse 
regleras med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild. Planen syftar även till att 
möjliggöra centrumändamål för att stärka centrumstråket utmed Storgatan. 

  

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 
Hela detaljplanen 
Huvuddrag 
Fastigheten Australien 3 planläggs för bostäder och centrumändamål. Det befintliga 
hörnhuset i tegel skyddas från rivning och dess kulturmiljövärden säkras från 
förvanskning. Planen innebär att byggnaden kan renoveras varsamt för att kunna 
nyttjas för bostäder och centrumverksamhet. För att stärka centrumstråket utmed 
Storgatan krävs att bottenvåning utformas på ett sätt som bidrar med 
stadsmässighet. Detaljplanen säkerställer därför att viss del av bottenvåningen mot 
Storgatan ska användas för centrumändamål eller gemensamhetslokaler för 
bostäder. 

Övrig bebyggelse på fastigheten skyddas inte från rivning i planen då den inte 
bedöms inneha sådana värden att den är motiverad att skydda. Detaljplanen innebär 
att befintlig byggnad i väst med stor sannolikhet rivs och ersätts med ny 
bostadsbebyggelse. För att ny bebyggelse ska anpassas till omgivningen och 
stadskärnans kulturmiljö reglerar planen placering, volym och utformning av den 
nya bebyggelsen. Höjdsättningen har begränsats till vad platsen som högst bedömts 
tåla vilket innebär att bebyggelse kan uppföras cirka tre meter högre än hörnhuset i 
tegel. Planen möjliggör även för uppförande av ett parkeringsgarage i 
bottenvåningar på ny bebyggelse. 
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Illustrationsplan 

Geografiskt läge och areal 
Planområdet är beläget inom kvarteret Australien som inbegrips i de äldre delarna 
av Ulricehamns stadskärna. Området ligger vid korsningen mellan Storgatan och 
Färgaregränden, cirka 50 meter söder om Stora torget och 50 meter nordväst om 
Ulricehamns kyrka. Totalt omfattar planområdet 896 kvadratmeter. 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Illustrationen visar hur en maximal exploatering enligt detaljplanen skulle kunna se ut. 
Se figur 6 för sektion genom Färgaregränden.  
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Markägoförhållanden 
Planområdet består av fastigheten Australien 3 som är privatägd samt fastigheten 
Bogesund 1:86 som ägs av Ulricehamns kommun.  

 

Motivering för avgränsning 
Planområdet är huvudsakligen avgränsat efter Australien 3:s fastighetsgränser men 
även av hur fastigheten nyttjas samt för att tydliggöra att viss allmän platsmark 
berörs av detaljplanens regleringar. Enligt befintlig fastighetsindelning inbegriper 
fastigheten Australien 3 mark som i verkligheten nyttas av fastigheten Australien 2. 
Denna mark inkluderas inte i detaljplanen och planområdesgränsen följer i nordöst 
fasaden på det befintliga hörnhuset, se figur 3. I söder inkluderas 1,35 meter av 
Färgaregränden för att tydliggöra att denna mark delvis berörs av regleringar i 
planen. 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen fått laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 

Från den dag detaljplanen fått laga kraft fram tills att detaljplanen ändras eller 
upphävs har fastighetsägare rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet 
med planen. Under genomförandetiden får inte detaljplanen ändras utan synnerliga 
skäl, om någon fastighetsägare motsätter sig det. Dock är det tillåtet att ändra eller 
upphäva detaljplanen om ändringen är nödvändig på grund av nya förhållanden av 
stor allmän vikt, vilka inte kunde förutses vid den ursprungliga planläggningen. 
Efter genomförandetidens utgång kan detaljplanen ändras eller upphävas utan 
synnerliga skäl och utan att de rättigheter som uppkommit genom planen kan 
beaktas. 

  

Figur 2: Planområdets geografiska läge Figur 3: Planområdets avgränsning och 
markägoförhållanden 
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Allmän plats 
Huvudmannaskap 
Kommunen har huvudmannaskap för den allmänna platsmarken i detaljplanen. 
Allmän plats inom planområdet utgörs av planlagd gata. 

Gata 
Detaljplanen medför inga förändringar i gatunätet eller på gång- och cykelvägar. 
Mark som planläggs som gata nyttjas sedan tidigare som trottoar och 
planläggningen innebär att ytan även fortsättningsvis kan nyttjas som allmän 
platsmark. Detaljplanen tillåter att bebyggelse i planområdets västra del utformas 
med utskjutande byggnadsdelar över Färgaregränden. Utskjutande byggnadsdelar 
får maximalt kraga ut 1,35 meter från fasadliv och ska ha en fri höjd till gatan på 
minst 4,5 meter. 

Kvartersmark 
Bebyggelse 
Fastigheten Australien 3 planläggs för bostäder (B) och centrumändamål (C).  

Det befintliga hörnhuset skyddas från rivning och förvanskning i planen. Samtidigt 
möjliggör planen för att byggnaden ska kunna renoveras varsamt för att kunna 
nyttjas till bostäder och/eller centrumverksamheter. Nockhöjden är reglerad till 
+187,5 meter över havet (m ö.h.) vilket inrymmer den befintliga byggnaden på 
+187,1 m ö.h. Hörnbyggnaden får inte byggas till på höjden, vilket styrs av 
bestämmelse för skydd av kulturvärden, men detaljplanen möjliggör för en eventuell 
höjning av hörntornet (f9). Prickmark framför det avfasade hörntornet reglerar att 
markytan inte får förses med byggnad.   

Övrig bebyggelse på fastigheten skyddas inte från rivning i planen. Detaljplanen 
innebär att fastighetens västra del kan utvecklas med nya bostäder vilket betyder att 
befintlig byggnad med stor sannolikhet rivs och ersätts med en ny byggnadsvolym. 
Befintlig byggnad bedöms inte inneha sådana värden att den är motiverad att 
skydda, läs mer under Konsekvenser - Ej rivningsskyddad byggnad på sida 46.  

Ny bebyggelse regleras till en högsta nockhöjd på +190 m ö.h. vilket motsvarar 
bebyggelse på cirka sex våningar över markplan. Höjdsättningen innebär att ny 
bebyggelse får uppföras cirka tre meter högre än den bevarade hörnbyggnaden, 
vilket motsvarar ungefär en våning. Höjdsättningen har begränsats till vad platsen 
som högst bedömts tåla, läs mer under Stadsbild sida 9. Höjden har studerats under 
planarbetet genom volymstudier, se Konsekvenser - Stadsbild sida 50-51. 
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Exploatering regleras med korsmark för att bebyggelse ska placeras i enlighet med 
den tidigare kvartersstrukturen där bebyggelse följer fastighetsgränsen och skapar 
en innergård. Innergården planteras förslagsvis med grönska. På innergården får 
endast komplementbyggnader uppföras med en högsta nockhöjd på fyra meter ovan 
mark. Även plank, staket eller mur tillåts uppföras men innergården får inte 
användas för parkering. Balkonger och andra utskjutande byggnadsdelar får kraga 
ut över innergården. För att bevara upplevelsen av ”gränd” bör bebyggelsen placeras 
i liv med trottoar mot Färgaregränden.  

Innergårdens högsta markhöjd 
regleras till +176,1 m ö.h. (n1) 
vilket medger att innergården 
placeras på samma höjd som 
hörnbyggnadens entrévåning. På 
så sätt kan entrévåningen från 
Storgatan sträcka sig över hela 
kvarteret och möjliggöra god 
tillgänglighet till ny bostads-
byggnad. Detaljplanen möjliggör 
samtidigt för parkeringsgarage 
under fastighetens innergård, i 
de nedersta våningarna av ny bebyggelse. En marknivå på +176,1 m ö.h. innebär att 
fasaden till hörnbyggnadens källarvåning byggs för och befintliga källarentréer från 
innergården skulle kunna nyttjas för angöring till parkeringsgaraget direkt från 
källarplanet. 

För att ny bebyggelse ska anknyta till omgivningen, i enlighet med kommunens 
riktlinjer för stadsbyggnad men även kulturmiljöanalysens rekommendationer för 
fastighetens tålighet, regleras utformningen på ny bebyggelse. Takformen regleras 
till mansardtak (f2) för att säkerställa att tillkommande bebyggelse gestaltas med 
hänsyn till befintlig bebyggelse, såväl inom kvarteret som utanför, samt anpassas till 
stadskärnans taklandskap.  

Figur 5: Illustrativ sektion genom fastigheten med 
exempel på parkeringsgarage.  

Figur 4: Illustration av ett exempel på fasad mot Färgaregränden 
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Fasadmaterial regleras till antingen 
trä, puts eller tegel (f1) och 
takmaterial ska vara antingen 
enkupigt rött tegel eller röd falsad 
plåt (f3). Fria gavlar ska utformas 
som framsidor med omsorgsfull 
gestaltning (f5) med anledning av att 
kala brandväggar skulle riskera en 
negativ påverkan på stadsbilden. 
Färgsättning av fasader bör följa 
stadskärnans tidigare färgskala för 
att knyta an till omgivande 
bebyggelse. För att byggnaden ska 
förhålla sig till omgivande 
byggnadssätt och få en väl gestaltad 
fasad i gatunivå ska sockel utformas 
antingen utskjutande eller i liv med 
fasad (f8). Sockeln får alltså inte 
utföras negativ som indragen innanför en kramlad tegelfasad. Det är också viktigt att 
markplanet utformas med särskild omsorg för att undvika en sluten fasad. En öppen 
karaktär och god belysning är betydelsefullt för att skapa en trygg och tilltalande 
gatumiljö. Det är önskvärt att markplanet mot Färgaregränden inte enbart utformas 
med parkeringsfunktioner utan även tillförs entréer för att bidra med rörelse på 
platsen.  

Takkupor, frontespiser och tak-
terrasser får maximalt uppta 50 % 
av takfotslängden (f4) vilket kan 
nyttjas vid gestaltning för att skapa 
en varierande fasadutformning. 
Balkonger, burspråk och 
utskjutande byggnadsdelar mot gata 
ska utformas med en fri höjd på 4,5 
meter och tillåts kraga ut högst 1,35 
meter utanför fasadliv, se figur 7. 
Planbestämmelsen (f6) säkerställer 
en god framkomlighet på 
Färgaregränden, att balkonger kan 
utformas tillgänglighetsanpassade 
och att utskjutande byggnadsdelar 
inte ska dominera det 
arkitektoniska uttrycket mot gatan. Inglasade balkonger tillåts inte då det har 
bedömts riskera negativ påverkan på upplevelsen av den äldre stadsmiljön och 
riksintresseområdets värdebärande uttryck (f7). 

  

Figur 6: Sektion genom Färgaregränden 

Figur 7: Principskiss balkonger över allmän plats 
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Stadsbild 
Detaljplanen innebär att befintlig gatu- och kvartersstruktur samt hörnhusets 
värden bevaras. Det är viktigt med en varierande och god gestaltning vid uppförande 
av ny bebyggelse för att den ska harmonisera i stadsbilden. Detaljplanen reglerar 
därför placering, volym och utformning av ny bebyggelse för att den ska anpassas till 
stadskärnans värdebärande karaktärsdrag. Detaljplanen innebär att ny bebyggelse 
kan uppföras en våning högre än hörnhuset. Höjdsättningen har studerats under 
planarbetet genom volymstudier, läs mer under Konsekvenser - Stadsbild sida 50 
samt se tillhörande underlag Volymstudie och siktlinjer – Underlag till detaljplan 
för Australien 3 för bilder på hur bebyggelsen kan komma att påverka stadsbilden 
från olika håll.  

Till följd av topografiska förhållanden tillåts en högre byggnadshöjd än hörnhuset, 
något som bedömts acceptabelt i kulturmiljöanalysen utifrån fastighetens och 
platsens tålighet. För att anpassa höjden till den omgivande miljöns karaktär har 
höjden begränsats till att inte överskrida nockhöjder på befintliga byggnader öster 
om Storgatan. Höjdsättningen har även begränsats för att inte medföra en negativ 
påverkan på upplevelsen av Storgatans karaktäristiska bebyggelseområde.  

Kulturmiljö 
Detaljplanen skyddar hörnhuset från rivning och förvanskning. Byggnadens 
ursprungliga och karaktäriserande beståndsdelar skyddas med en 
egenskapsbestämmelse för skydd av kulturvärden (q1). Ursprungliga och 
karaktäriserande beståndsdelar ska bevaras så långt som möjligt och vid behov 
ersättas med nytillverkade lika originalutförande eller utförande typiskt för 
byggnadens uppförandetid. 

Byggnaden försätts med varsamhetsbestämmelser både exteriört och interiört för att 
precisera de generella varsamhetskraven. Bestämmelserna betyder varsamhet för 
befintliga karaktärsdrag vilket innebär att dessa ska bibehållas. Exteriört preciseras 
byggnadens väsentliga egenskaper till att innefatta bland annat volym, proportioner, 
ursprunglig fönstersättning, material, materialbehandling, detaljeringsnivå och 
originaldetaljer (k1). För exteriören ska underhållsåtgärder utföras med material, 
metoder och kulörer lika original eller en färgsättning som bedöms kulturhistoriskt 
riktig. Interiört preciseras väsentliga egenskaper till huvudtrapphuset med rundat 
trapplopp samt originalstrukturen avseende planlösningen (k2). Den interiöra 
originalstrukturen avseende planlösning ska vara vägledande vid ändringar och nya 
invändiga byggnadsdelar skall väljas med varsamhet om byggnadens 
originalkaraktär.  

Figur 8: Elevation genom staden i öst-västlig sträckning mellan Åsunden och kyrkan. 
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Nya byggnadsdelar och ändringar ska utformas i samklang med byggnadens 
originalkaraktär och särskild omsorg ska läggas på att skapa en helhet där 
originaldetaljer och nytillskott kan samexistera. Detaljplanen reglerar att byggnaden 
försätts med en utökad lovplikt där bygglov krävs för underhållsåtgärder av exteriör 
och interiör som omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser. 

Detaljplanen innebär att hörnbyggnaden inte får byggas till på höjden men planen 
möjliggör för en höjning av hörntornet (f9). Även tillförsel av takkupor i likadant 
utförande som de befintliga bedöms som en acceptabel förändring. Beskrivna 
ändringar bedöms inte innebära en negativ påverkan på byggnadens kulturvärden 
om de utformas i samklang med byggnadens originalkaraktär, men kan bidra med 
dagsljusinsläpp och högre takhöjd för att skapa gynnsamma bostadsförutsättningar.  

Detaljplanen tillåter en förhöjd marknivå på innergården till +176,1 m ö.h. En sådan 
exploatering innebär att fasaden på hörnbyggnadens källarvåning samt befintliga 
källarentréer från innergården byggs för. Hörnbyggnadens fasad mot gården 
bedöms kunna förändras för att möta kravställningar för bostäder, tillgänglighet och 
kommunens parkeringsnorm.  

Ny byggnadsvolym tillåts byggas till utmed Färgaregränden vilket betyder att 
hörnbyggnadens gavel mot väst kan byggas för. Förändringen bedöms inte medföra 
negativ påverkan på hörnbyggnadens kulturmiljövärde. Detaljplanen styr dessutom 
placering och utformning av ny bebyggelse för att ta hänsyn till kulturmiljöns 
värdebärande uttryck.  

Parkering 
Detaljplanen tillåter att innergården placeras på bjälklag med en högsta marknivå på 
+176,1 m ö.h. vilket möjliggör för parkeringsgarage i två våningar under 
innergården. En sådan exploatering innebär att hörnhusets källarvåning byggs för 
och befintliga källarentréer från gården skulle kunna nyttjas för angöring till 
parkeringsgaraget direkt från källarplan. Detaljplanen förhindrar att 
markparkeringar uppförs på fastighetens innergård. In- och utfart till 
parkeringsgaraget sker från Färgaregränden. Eftersom det befintliga hörnhuset 
skyddas från rivning och dess kulturvärden ska bevaras kan parkeringsgarage inte 
uppföras under detta hus, vilket begränsar ytan för parkeringar inom fastigheten. 

Förorenad mark 
Detaljplanen innebär att marken efter ett genomförande kommer vara säkerställt 
godkänd för känslig markanvändning. Planen reglerar att marken ska vara godkänd 
av tillsynsmyndigheten innan den får bebyggas. För att uppnå ett godkännande 
behöver fastighetsägaren visa på att marken inte kommer utgöra någon risk för 
människors hälsa eller miljö, antingen genom godkända provresultat eller 
byggnadstekniska lösningar. Påvisade halter på innergården bedöms bli 
bortschaktade vid exploatering och/eller byggas över med parkeringsgarage. Läs 
mer i Genomförandebeskrivning - Markförorening på sida 20. 
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Mark och vegetation 
Detaljplanen innebär att fastigheten även fortsättningsvis ska utformas med en 
mindre innergård vilken förslagsvis planteras med grönska och nyttjas som 
gemensam gårdsyta. Marknivån på innergården tillåts höjas till +176,1 m ö.h. (n1).  

Tillgänglighet 
Planen innebär att angöring med motorfordon kommer ske från omgivande gator 
och tillfart till parkeringsgaraget sker från Färgaregränden. Detaljplanen reglerar 
även att balkonger inte får kraga ut mer än 1,35 meter från fasadliv vilket möjliggör 
för uppförande av tillgänglighetsanpassade balkonger.  

Tillgänglighetsfrågor behöver särskilt beaktas vid projektering och bevakas under 
bygglovskedet. På grund av Färgaregrändens lutning bedöms det svårt att uppföra 
tillgänglighetsanpassade entréer mot denna gata. En tillgänglig huvudentré kan 
behöva anordnas från Storgatan, genom hörnbyggnaden. Den tillåtna marknivån på 
+176,1 m ö.h. medger att innergården placeras på samma höjd som hörnbyggnadens 
entrévåning. På så sätt kan entrévåningen från Storgatan sträcka sig över hela 
kvarteret och möjliggöra en tillgänglighetsanpassad passage till ny bostadsbyggnad. 
För att en passage ska kunna skapas från Storgatan, genom hörnhuset och till ny 
bebyggelse i väst krävs att en ny öppning för dörr tas upp i hörnhusets tegelfasad 
mot innergården. Denna åtgärd bedöms som nödvändig för att tillgängliggöra ny 
bebyggelse i fastighetens västra del. Vid projektering behöver det särskilt beaktas att 
befintliga granittrappor inbegrips i bestämmelse om skydd av kulturvärden varpå en 
åtgärd som fortfarande bibehåller entréns karaktär behöver appliceras. 

Kommersiell och offentlig service  
Detaljplanen möjliggör för en förlängning av centrumstråket utmed Storgatan 
genom att bottenvåning till viss del ska nyttjas på ett sätt som bidrar med 
stadsmässighet. Planen säkerställer att rum innanför minst två av de fyra 
skyltfönstren mot Storgatan ska användas för centrumändamål eller 
gemensamhetslokaler för de boende (s1). Det kan vara exempelvis butiks-, kontors- 
eller gemensamhetslokaler. Användningar som bostäder eller förråd har inte 
bedömts bidra till ett stärkt centrumstråk varav sådana användningar inte får uppta 
hela bottenvåningen mot Storgatan. 

Ytan framför hörnhusets avfasade hörn regleras med prickmark för att förhindra att 
byggnad uppförs på marken men ändå säkra möjligheten för fastighetsägare att 
kunna återställa den ursprungliga entrén mot hörnet. För att kunna anlägga en entré 
mot hörnet behöver en trappa anläggas på markytan. En entré möjliggör för att 
bottenvåningens hörnrum nyttjas som lokal vilket skulle bidra till centrumstråkets 
utveckling. 

  



 
12  

 
 

 

Ärendeinformation 
Tidplan 
Planprocessen har genomförts med ett standardförfarande. Framtagandet av 
detaljplanen har följt följande översiktliga tidplan:  

Samråd kvartal 2, 2015 
Granskning kvartal 2, 2022 
Antagande kvartal 3, 2022 
 
Detaljplanen får laga kraft tre veckor efter antagande, om inte detaljplanen 
överprövas eller överklagas.  

  



 
13  

 
 

 

MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

Användning av mark och vatten 

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 
Gata 
Detaljplanen inkluderar en del av Färgaregränden, ett stråk på 1,35 meters 
bredd, för att möjliggöra för utskjutande byggnadsdelar över allmän platsmark 
i samband med ny bebyggelse i områdets västra del (f6). Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

Kvartersmark 
Bostäder 
Planbestämmelsen möjliggör för utveckling av bostäder i ett centrumnära läge 
och bidrar till förtätning av stadskärnan i enlighet med planens syfte. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.  

Centrum 
Planbestämmelsen möjliggör för utveckling av centrumverksamheter i 
enlighet med planens syfte. Bestämmelsen motiveras av att stadsutveckling 
ska främja funktionsblandning och en levande stadskärna enligt kommunens 
riktlinjer för stadsbyggnad. Med användningen centrum avses handel, service, 
kontor, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller ska 
vara lätta att nå. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Höjd på byggnadsverk 

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan 
Bestämmelsen reglerar högsta nockhöjden för ny bebyggelse till +190 meter 
över havet, enligt angivet nollplan. Regleringen motiveras av detaljplanens 
syfte att reglera ny bebyggelse med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild. 
Höjdsättningen har begränsats till vad platsen som högst bedömts tåla. Till 
följd av topografiska förhållanden kan en högre byggnadshöjd än hörnhuset 
tillåtas. För att anpassa höjden till den omgivande miljöns karaktär har höjden 
begränsats till att inte överskrida nockhöjder på befintliga byggnader mellan 
Storgatan och kyrkan, öster om planområdet. Höjdsättningen har även 
begränsats för att inte medföra en negativ påverkan på upplevelsen av 
Storgatans karaktäristiska bebyggelseområde. För hörnbyggnaden är högsta 
nockhöjd reglerad till +187,5 m ö.h. för att inrymma den befintliga byggnaden 
som har en nockhöjd på cirka +187,1 m ö.h. Byggnadens befintliga höjd och 
volym ska bibehållas för att fastighetens kulturhistoriska värden ska skyddas i 
enlighet med planens syfte. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 
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Begränsning av markens utnyttjande  

Marken får endast förses med garage eller bostadskomplement 
under mark och komplementbyggnader med en högsta nockhöjd på 
4 meter samt plank, staket eller mur ovan mark. Parkering får ej 
uppföras ovan mark. Balkong, burspråk och utskjutande 
byggnadsdelar får kraga ut över marken.  
Bestämmelsen innebär att fastigheten utformas med en innergård för att 
bibehålla värdebärande egenskaper för stadskärnan vilket motiveras av 
detaljplanens syfte. Bestämmelsen möjliggör för byggnation både över och 
under mark. Garage eller bostadskomplement under mark motiveras av att 
fastighetens begränsade yta förutsätter att parkeringar tillskapas i 
parkeringsgarage beläget under mark. Bestämmelsen avser att säkerställa att 
invändigt parkeringsgarage i två våningar kan uppföras samtidigt som en 
innergård tillskapas. Ovan mark får komplementbyggnader uppföras vilket 
motiveras av att innergården avses fungera som gemensam uteplats för 
boende med exempelvis tillhörande uterum, terrass, lekutrustning eller 
cykelförråd. Plank, staket eller mur tillåts uppföras för att möjliggöra en 
avskärmning mot angränsande fastighets innergård. Parkeringsförbudet ovan 
mark motiveras av att innergården är avsedd för utevistelse samt av 
kommunens riktlinjer för stadsbyggnad som anger att parkeringar bör 
uppföras i underjordiska garage. Utskjutande byggnadsdelar tillåts kraga ut 
över marken. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

Marken får inte förses med byggnad   
Regleringen berör kvartersmark framför hörnhusets avfasade hörn. 
Bestämmelsen syftar till att säkerställa att ytan inte förses med byggnad men 
samtidigt möjliggöra för fastighetsägare att kunna återställa den ursprungliga 
entrén mot hörnet, vilket skulle kräva att en trappa uppförs på berörd mark. 
Bestämmelsen motiveras av att planens syfte att skydda hörnhusets värden 
men även möjliggöra för ett stärkt centrumstråk utmed Storgatan. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

Utformning 

f1 Fasadmaterial ska vara trä, puts eller tegel 

Bestämmelsen bidrar till att ny bebyggelse i stadskärnan utformas med hänsyn 
 till den kulturhistoriska miljön och den omgivande bebyggelsens
 karaktärsdrag. Angivna fasadmaterial är de material som får synas. 
 Bestämmelsen motiveras av detaljplanens syfte och kommunens riktlinjer för 
 stadsbyggnad. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.  

f2 Tak på huvudbyggnad ska vara utformat som mansardtak 
Planbestämmelsen reglerar takformen till mansardtak för att den 

 tillkommande bebyggelsen ska gestaltas med hänsyn till befintlig bebyggelse, 
 såväl inom kvarteret som utanför, samt anpassas till stadskärnans 
 taklandskap. Regleringen motiveras av detaljplanens syfte att ny bebyggelse 
 ska uppföras med hänsyn till den kulturhistoriska miljön och den omgivande 
 bebyggelsens karaktärsdrag. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 
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f3  Takmaterial ska vara av antingen enkupigt rött tegel eller röd 

 falsad plåt 
Bestämmelsen bidrar till att ny bebyggelse utformas med hänsyn till 

 stadskärnans karaktäriserande röda taklandskap. Regleringen motiveras av 
 detaljplanens syfte att ny bebyggelse ska ta hänsyn till den kulturhistoriska 
 miljön och den omgivande bebyggelsens karaktärsdrag. Bestämmelsen har 
 stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.  

f4 Takkupor, frontespiser och takterrasser får maximalt uppta 50 % 

 av takfotslängden  
 Bestämmelsen reglerar hur stor andel av takfotslängden som får utformas med 

 en avvikande takutformning i syfte att berörda byggnadsdelar inte ska påverka
 det arkitektoniska uttrycket negativt. Regleringen motiveras av att ny 
 bebyggelse ska utformas med hänsyn till områdets kulturmiljö i enlighet med 
 planens syfte. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

f5 Fria gavlar ska utformas som framsidor med omsorgsfull 
 gestaltning 

Planbestämmelsen säkerställer att gavlar inte uppförs som kala brandväggar 
 och motiveras av att ny bebyggelse ska harmonisera med befintlig bebyggelse 
 samt områdets kulturmiljö i enlighet med detaljplanens syfte. 
 Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p. 

f6 Balkong, burspråk och utskjutande byggnadsdelar över allmän 
 platsmark (GATA) ska utformas med en fri höjd på minst 4,5 meter 
 och tillåts kraga ut högst 1,35 meter utanför fasadliv 

Planbestämmelsen säkerställer att utskjutande byggnadsdelar på ny 
 bebyggelse uppförs med en fri höjd på 4,5 meter över allmän plats vilket 
 motiveras av krav på trafiksäkerhet och framkomlighet på gatan. 
 Bestämmelsen innebär även att balkonger och andra utskjutande 
 byggnadsdelar över allmän plats enbart får skjuta ut 1,35 meter från fasadliv. 
 Regleringen motiveras av att utskjutande byggnadsdelar inte ska dominera 
 det arkitektoniska uttrycket mot Färgaregränden med hänsyn till stadsbild och 
 kulturhistoria. Samtidigt ska balkonger kunna utformas 
 tillgänglighetsanpassade vilket en bredd på 1,35 meter möjliggör. 
 Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 1 p. 

f7 Balkong får ej glasas in 
Regleringen syftar till att säkerställa att ny bebyggelse utformas på ett sätt 

 som inte riskerar skada på riksintresseområdets värdebärande uttryck. 
 Inglasade balkonger har bedömts riskera en negativ påverkan på upplevelsen 
 av den äldre stadsmiljön. Bestämmelsen motiveras av detaljplanens syfte att 
 ny bebyggelse ska regleras med hänsyn till kulturmiljö och stadsbild.  

Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 1 p.  
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f8 Huvudbyggnads sockel ska uppföras utskjutande eller i liv med 

 fasad 
Planbestämmelsen motiveras av att ny bebyggelse ska uppföras på ett sätt som 

 tar hänsyn till kulturmiljö och stadsbild i enlighet med detaljplanens syfte. 
 Bestämmelsen innebär att fasad i gatunivå gestaltas på ett sätt som förhåller 
 sig till omgivande byggnadssätt. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 
 1  p. 

f9 Hörntorn får sticka upp över angiven högsta nockhöjd 

Planbestämmelsen motiveras av att en höjning av befintligt hörntorn kan 
 tillåtas om det utförs på ett sätt som inte förvanskar tornets kulturhistoriska 
 värden. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 16 § 1 st. 1 p.  

Byggnaders användning 

s1  Minst två av de fyra skyltfönstren längs Storgatan ska 

 innehålla centrumändamål och/eller gemensamhetslokaler för 
 bostäder 

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att byggnaden till viss del utformas 
med en levande bottenvåning mot Storgatan för att bidra till stadsmässighet. 
Regleringen säkerställer att rum innanför minst två av de fyra skyltfönstren 
mot Storgatan ska användas för ändamål som bidrar till en levande gata 
exempelvis butiks-, kontors- eller gemensamhetslokaler. Användningar som 
bostäder eller förråd bedöms inte bidra till ett stärkt centrumstråk varav 
sådana användningar inte tillåts uppta hela bottenvåningen mot gaturummet. 
Bestämmelsen motiveras av planens syfte samt att det är i stadens och 
kommunens intresse att stärka centrumstråket utmed Storgatan söderut. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 11 § 1 st. 2 p.   

 Markens anordnande 

n1 Markens höjd får inte vara högre än +176,1 meter över angivet 
 nollplan 

Bestämmelsen reglerar den högsta tillåtna nivån på innergårdens markyta. 
Med markytan avses den slutliga marknivån när byggnadsverket under mark 
har uppförts. Regleringen motiveras av planens syfte att möjliggöra för 
bostadsändamål samtidigt som hänsyn tas till fastighetens kulturhistoriska 
värden. Bestämmelsen säkerställer att enbart fasaden för hörnbyggnadens 
källarvåning tillåts byggas för vid uppförande av bebyggelse under mark där 
innergården placeras på bjälklag. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 10 §. 

Rivningsförbud 

r1 Byggnad får inte rivas 

Byggnaden utgör en särskilt värdefull byggnad som omfattas av 
 förvanskningsskydd enligt PBL 8 kap. 13 § och skyddas därför från rivning och 
 förvanskning. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 4 p.  
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Skydd av kulturvärden 

q1 Byggnadens ursprungliga och karaktäriserande beståndsdelar ska 
 bibehållas till sin utformning, så att dess kulturhistoriska kvaliteter 
 inte förvanskas  

Planbestämmelsen motiveras av att byggnaden utgör en särskilt värdefull
 byggnad som omfattas av PBL 8 kap. 13 § och därför avses skyddas från 
 förvanskning. Byggnadens karaktäriserande kulturvärden ska bibehållas till 
 sin utformning, där upplevelsen från allmän plats bedöms vara av högst 
 bevarandevärde. Nedan definierade beståndsdelar har bedömts som 
 karaktäriserande för byggnadens exteriöra kulturhistoriska värden och 
 innefattas därmed av förvanskningsskyddet. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 
 kap.  16 § 1 st. 3 p. 

Särskilt värdefulla beståndsdelar är: 

Fasadutformning (avser originalutförande): 
 Sockel av granit 
 Trappor av granit 
 Indragna entrépartier mot Storgatan 
 Fasader av rött maskinslaget tegel 
 Inslag av vertikala och horisontella band av gult tegel, inslag av formtegel 
 och murade valvbågar samt utkragad takfot i tegel 
 Fasaduppbyggnad med snedställt hörn och murat torn 
 Ursprunglig fönstersättning  

Tak: 
 Takfall 
 Hörntorn 
 Takkupor mot Storgatan 
 Dekorativa plåtarbeten (tak hörntorn/takkupa med klot och spira) 

Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 3 p. 

Varsamhet 

k1 Byggnadens exteriöra karaktärsdrag vad gäller bland annat volym, 
 proportioner, ursprunglig fönstersättning, material, 
 materialbehandling, detaljeringsnivå samt originaldetaljer ska 
 bibehållas till sin karaktär 

Bestämmelsen motiveras av att byggnaden innehar höga kulturhistoriska 
värden i sin tidstypiska utformning. Byggnadens exteriör ska därför bibehållas 
till sin ursprungliga karaktär för att upprätthålla upplevelsen av dessa värden. 
Bestämmelsen kompletteras med en utökad lovplikt för underhållsåtgärder av 
byggnaden (a2). Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 2 p. 
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k2 Byggnadens interiöra karaktärsdrag vad gäller huvudtrapphus 

 med rundat trapplopp samt originalstruktur avseende planlösning 
 ska bibehållas  

Bestämmelsen motiveras av att nämnda karaktärsdrag bedömts som viktiga 
för läsbarheten av byggnadens historia. Bestämmelsen kompletteras med en 
utökad lovplikt för underhållsåtgärder av byggnaden (a2). Bestämmelsen har 
stöd i PBL 4 kap.  16 § 1 st. 2 p. 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetid 

a Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft 
Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 21 §. 

Villkor för startbesked 

a1 Startbesked får inte ges för byggnation förrän mark är
 godkänd av tillsynsmyndigheten 

Undersökning visar på förekomst av bly inom fastigheten. Mark under 
befintlig byggnad har inte undersökts. Byggnation får inte påbörjas innan 
marken godkänts av tillsynsmyndigheten vilket innebär att marken under 
byggnaden behöver utredas efter rivningsåtgärder. För att uppnå ett 
godkännande behöver fastighetsägaren visa på att marken inte kommer utgöra 
någon risk för människors hälsa eller miljö. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 
kap. 14 § 1 st. 4 p. 

Ändrad lovplikt 

a2 Bygglov krävs även för underhållsåtgärder av exteriör och interiör 

 som omfattas av skydds- och varsamhetsbestämmelser 
Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att byggnadens kulturhistoriska 
värden inte förvanskas vid ändring och underhållsåtgärder. Regleringen 
motiveras av att byggnaden innehar höga kulturhistoriska värden som ska 
bibehållas. Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap. 15 § 1 st. 1 p. 

Strandskydd 

. Strandskyddet är upphävt inom planområdet 

 Strandskyddet upphävs inom planområdet för att möjliggöra byggnation. Ett 
 upphävande av strandskyddet anses motiverat då planområdet ligger inom 
 redan ianspråktaget område där strandskyddet saknar betydelse. 
 Bestämmelsen har stöd i PBL 4 kap 17 §.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att 
genomföras. Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. Den ska 
redovisa vem som vidtar åtgärderna och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen fungerar som vägledande vid genomförandet av 
detaljplanen. 

Organisatoriska frågor 
Ansvar för genomförande av allmän platsmark 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad samt för framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Allmän plats inom planområdet innefattar GATA. Allmän plats är utbyggd inom 
planområdet och ingen ny allmän plats tillskapas i detaljplanen.  

Ansvar för genomförande av kvartersmark 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift och 
underhåll av samtliga anläggningar inom kvartersmarken för de ändamål som anges 
i detaljplanen.  

Ansvar för olika tekniska anläggningar 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) ansvarar för utbyggnaden, samt kostnaden för drift 
och underhåll av det allmänna VA-ledningsnätet, elnät och eventuell optofiber samt 
fjärrvärme. 

Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal har tecknats mellan kommun och fastighetsägaren för 
Australien 3. Exploateringsavtalets avsikt är att hantera de rådighetsinskränkningar 
som uppstår i samband med detaljplanen. 

Tidplan genomförande 
Rivning av gårdshuset och byggnation inom kvartersmark bedöms kunna inledas 
under andra halvåret 2022. Tidplanen är beroende av att kommunens beslut om 
antagande inte överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten då detaljplanen får 
laga kraft förskjutas upp till två år framåt i tiden, vilket medför en förskjutning av 
genomförandet. 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Förändrad fastighetsindelning 
Fastighetsgränserna för Australien 3 har bestämts i samband med framtagandet av 
detaljplanen. Lantmäteriet har fastställt att gränspunkter ligger i hushörn, samt i 
förlängning av husliv, och därmed stämmer befintlig hörnbyggnad överens med 
detaljplanens gräns för kvartersmark längs Storgatan och Färgaregränd. 

Kommunen har bedömt att det inte krävs fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. 

Rättigheter 
Servitut 
Vid anläggande av balkonger som skjuter ut över annan än egen fastighet ska 
servitut tecknas med berörda fastighetsägare.  

Ledningsrätt 
Inga befintliga ledningsrätter finns inom planområdet. 

Tekniska frågor 
Gator  
Gator är utbyggda inom planområdet. 

Rivning 
Det behövs lov för rivning av gårdshuset. Byggnadens värden kontrolleras mot 
detaljplan i lovskedet. Efter eventuellt rivningslov och innan tekniskt samråd ska 
byggherren redovisa inventering av byggnadens material, beskriva hur det planerade 
rivningsarbetet ska utföras och visa en godkänd provtagningsplan i rivningsärendet. 

Markförorening 
Marken ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten, antingen genom godkända 
provresultat eller byggnadstekniska lösningar. Provtagningar har inte gjorts under 
befintliga byggnader inom planområdet varav fastighetsägaren behöver säkerställa 
föroreningens utbredning efter rivningsåtgärder.  

En provtagningsplan för att utreda föroreningens utbredning behöver upprättas och 
godkännas av tillsynsmyndigheten då tidigare provtagning har visat förhöjda halter 
av bly i marken i planområdet. Om sanering krävs ska även en plan för 
saneringsåtgärder godkännas av tillsynsmyndigheten innan sanering genomförs. För 
startbesked för byggnation krävs ett utlåtande om att marken är godkänd från 
tillsynsmyndigheten.  

Överskottsmassor som uppkommer i samband med schaktning och sanering är ett 
avfall och ska bortforslas till mottagningsanläggning. Avfallet får inte återanvändas 
utan anmälan till tillsynsmyndigheten.  
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Grundläggning 
Enligt en geoteknisk undersökning utförd av WSP 2012 bedöms ny bebyggelse 
kunna grundläggas med separata grundplattor eller kantförstyvad bottenplatta av 
betong. Jordarna bedöms ha normal schaktbarhet men är flytbelägna vilket innebär 
att schakt- och grundläggningsarbeten under grundvattenytan liksom vid blöt 
väderlek blir problemfyllda. Länshållningsåtgärder måste vidtas så schakterna kan 
ske i torrhet och alla schaktytor omgående täckas med grus eller geotextil och 
krossmaterial. Schaktslänter kan läggas i lutning 1:1,5–1:2 vid schakt ovan 
grundvattenytan. Schakt mot öster, norr och söder måste av utrymmesskäl ske inom 
temporär stödkonstruktion. Släntytor måste normalt skyddas mot erosion. Det kan 
inte uteslutas att bergsschakt krävs lokalt. 

Vid samtliga mark- och grundläggningsarbeten ska beaktas att det finns närliggande 
byggnader vars känslighet för skakningar och vibrationer måste klarläggas vid 
särskild riskanalys så att gränsvärden för vibrationer kan definieras. Närliggande 
byggnader ska besiktigas innan arbeten påbörjas och vibrationsmätningar 
genomföras under hela schakt- och grundläggningsarbetet. Schaktbottenbesiktning 
ska ske av geotekniker. 

Parkering 
Parkeringsplatser för bil och cykel ska anordnas inom kvartersmark i enlighet med 
kommunens gällande parkeringsnorm. Cykelförvaring bör förslagsvis uppföras i 
särskilda cykelförråd och cykelparkering bör anläggas i nära anslutning till entréer. 

Planområdet ligger inom parkeringszon 1 vilket möjliggör för reducering av 
parkeringstalet. Antalet nya parkeringsplatser som kan tillföras inom kvarteret 
begränsas av att det befintliga hörnhuset skyddas från rivning och förvanskning i 
planen.  

In- och utfart till parkeringsgarage ska utformas så trafiksäkert som möjligt. Med 
tanke på gatans lutning kan porten behöva dras in en bit från fasadlivet eller 
snedställas för att kunna vinkla fasadhörnen och därmed få större sikttriangel. Ett 
annat sätt kan vara att tillföra en varningslampa på fasaden som blinkar när porten 
öppnas. Frågan behöver särskilt beaktas vid projektering och bevakas i 
bygglovsskedet. 

Höjdsättning av infarter i förhållande till gatunivå ska utföras på ett sådant sätt att 
vatten kan rinna längs gatorna vid skyfall utan att rinna in i garaget. Allmän plats 
ska vara utformad så gångbanan lutar från huset och en låg kantsten ska finnas vid 
infarten.   

Vid bostadsexploatering ska handikapparkering anläggas i parkeringsgarage med 
tillgänglighet till hiss. Vid uppförande av publik besökslokal i bottenvåningen kan 
behovet av ytterligare allmän handikapparkering utmed Storgatan behöva övervägas 
av kommunen.  
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El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och fjärrvärme genomförs av ansvarigt 
bolag. Flytt av ledningar inom kvartersmark bekostas av exploatören.  
Allmänna ledningar inom kvartersmark bör säkerställas med servitut eller 
ledningsrätt. Vid rivning och byggnation behöver hänsyn tas till befintlig fiberkabel 
till Australien 3 eller eventuellt nytt läge sökas.  

Brandskydd och utrymning 
Räddningstjänsten behöver kunna komma åt minst ett fönster i varje lägenhet för 
utrymning. Förväntas utrymning ske med räddningstjänstens stegbil får byggnad 
maximalt ha 23 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast 
innehålla bostäder, kontor eller liknande. För ny bebyggelse som inte kan nås från 
allmän plats behöver alternativa utrymningsvägar tillämpas. Vid genomgående 
lägenheter skulle parkering tillhörande Australien 4 kunna nyttjas som 
uppställningsplats för höjdfordon, vilket i så fall behöver säkerställas med servitut. 
Även Färgaregrändens branta lutning, som överstiger de krav som ställs på 
uppställningsplats, behöver särskilt beaktas vid projektering. Frågan om brandskydd 
och utrymning bevakas under bygglovsskedet. 

Vatten, spill- och dagvatten 
Det kommunala vatten- och avloppsnätet är utbyggt i anslutning till planområdet. 

Marknivåer inom kvartersmark ska anpassas utifrån marknivåer inom allmän plats 
samt områdets övergripande hantering av dagvatten.  

Översvämningsrisken ska tas i beaktning vid planering av den interna 
dagvattenhanteringen för att undvika instängda lågpunkter i planområdet. 
Utformning av ny bebyggelse mot Färgaregränden behöver även särskilt beakta att 
gatan utgör en kraftig rinnväg vid skyfall. Höjdsättningen av infarter i förhållande 
till gatunivå ska utföras på ett sådant sätt att vatten kan rinna längs med gatorna 
utan att rinna in i parkeringsgarage.  

Vid grundläggning, där schaktarbete eller användande av temporära 
stödkonstruktioner krävs, i omgivande gatumark behöver det säkerställas att 
ledningar inte tar skada, eventuellt genom förbesiktning av ledningar. 

Dagvatten inom fastigheten ska ledas ut till det befintliga kommunala 
dagvattennätet. Fördröjning av dagvatten inom kvartersmark kan med fördel 
implementeras. 

Vid en eventuell brand är det viktigt att miljöfarligt släckvatten som uppstår samlas 
upp och tas om hand. Samlas inte släckvattnet upp och tas om hand kan det utgöra 
en betydande miljöbelastning. Parkeringsgarage bör utformas utan 
golvbrunn/dagvattenutlopp eller annat system för att säkerställa att kontaminerat 
släckvatten vid en eventuell brand inte når recipienten.  
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Dagsljus 
Bebyggelse ska utformas för att uppnå gällande byggregler och kravställningar 
avseende tillgång till dags- och solljus. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på 
tillgång till dagsljus för rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer 
än tillfälligt. I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där 
människor vistas mer än tillfälligt även ha tillgång till direkt solljus. För att 
kravställningar ska uppnås bör bostäder ej uppföras ensidigt mot innergården där 
solljusförhållandena inte är tillfredsställande, se figur 15 sida 49. Vid projektering 
bör solförhållanden utredas ytterligare för att säkerställa att krav uppnås för 
bostäder. 

Avfall 
Kommunen ansvarar för hämtning av hushållsavfall. Verksamheter ansvarar för det 
egna verksamhetsavfallet. Ny bebyggelse ska utformas med ett särskilt 
avfallsutrymme inomhus, för hantering och källsortering av avfall, som kan nyttjas 
av alla brukare av byggnaden. Avfallsutrymmen ska ha tillräckligt med plats för 
material och utrustning samt för drift- och underhållsarbete. Kommunens lokala 
renhållningsföreskrifter ska följas vid utformning av bland annat uppställningsplats 
för hämtningsfordon, dragväg och avfallsutrymmen.  

De kommunala gatorna Färgaregränden eller Storgatan kommer nyttjas för 
framkomlighet med hämtningsfordon. Färgaregrändens branta lutning, som 
överstiger de krav som ställs på hämtnings- och transportvägar, behöver särskilt 
beaktas vid projektering. Frågan bevakas under bygglovsskedet.  

Kulturvärden 
Rivningsförbud  
Hörnbyggnaden bedöms utgöra en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
skall enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen skyddas från förvanskning. Detaljplanen 
inför skyddsbestämmelser och rivningsförbud för byggnaden vilket innebär att den 
inte får rivas eller förvanskas. 

Bevarandekrav 
Hörnbyggnaden omfattas av förvanskningsförbudet enligt 8 kap. 13 § plan- och 
bygglagen. Vid underhåll skall åtgärderna anpassas till byggnadens kulturhistoriska 
värden enligt 8 kap. 14 § PBL och ändringar ska utföras varsamt med hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag i enlighet med 17 §. 

Bestämmelse om skydd av kulturvärden innebär att byggnadens ursprungliga och 
karaktäriserande beståndsdelar ska bevaras så långt som möjligt och vid behov 
ersättas med nytillverkade lika originalutförande eller utförande typiskt för 
byggnadens uppförandetid. 

Varsamhetsbestämmelser innebär en precisering av de generella varsamhetskraven 
enligt PBL. Se Värdebeskrivning sida 37 för mer information om hörnbyggnadens 
definierade karaktärsdrag. För exteriören ska underhållsåtgärder utföras med 
material, metoder och kulörer lika original eller en färgsättning som bedöms 
kulturhistoriskt riktig. 
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Interiört ska originalstrukturen avseende planlösning vara vägledande vid ändringar 
och nya invändiga byggnadsdelar skall väljas med varsamhet om byggnadens 
originalkaraktär.  

Nya byggnadsdelar och ändringar ska utformas i samklang med byggnadens 
originalkaraktär och särskild omsorg ska läggas på att skapa en helhet där 
originaldetaljer och nytillskott kan samexistera. Inför beslut om lov och i 
kontrollplanen bör det finnas ett underlag som visar hur byggnadens kulturvärden 
påverkas av den föreslagna åtgärden. Om byggherren inte har tillräcklig kompetens 
avseende kulturvärden kan certifierad sakkunnig krävas. 

Ekonomiska frågor  
Kommunens investeringsekonomi 
Kommunen har fått kostnader för framtagande av detaljplan. Ett planavtal har 
tecknats mellan kommunen och fastighetsägaren för Australien 3 som avsett 
motsvara kommunens kostnader för framtagandet av detaljplanen. 

Kommunen har fått kostnader för fastighetsbestämning av Australien 3. 

Ekonomiska konsekvenser för privata fastighetsägare 
Fastighetsägaren för Australien 3 bekostar samtliga åtgärder inom den egna 
kvartersmarken, vilket bland annat innefattar kostnaden för lovpliktiga åtgärder, 
anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, fjärrvärme och VA-nät. Kostnaden för att 
ta fram detaljplanen har reglerats i ett planavtal. Planavgift tas inte ut i samband 
med bygglovsprövning. 

Fastighetsägaren för Australien 3 får ökade underhållskostnader och ett minskat 
marknadsvärde för hörnbyggnaden vid Färgaregränden och Storgatan med 
anledning att byggnaden förses med skydd av dess kulturhistoriska värden med 
diverse planbestämmelser. Detaljplanen innebär däremot, i sin helhet, en 
värdestegrande påverkan på den privatägda fastigheten med anledning av att 
detaljplanen medger en högre exploateringsgrad än vad som tidigare tillåtits enligt 
stadsplanen från 1986. 

Fastighetsägaren har fått kostnader för fastighetsbestämning.  

Saneringskostnader 
Fastighetsägaren för Australien 3 bekostar åtgärder för miljöteknisk undersökning 
samt eventuella saneringsåtgärder inom kvartersmark. 

Ekonomiska konsekvenser för det kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB tar ut avgift för eventuella anslutningar till VA-, fiber- och 
elnätet. 

Gatukostnader 
Gata är utbyggd inom planområdet och uttag av gatukostnader är därmed inte 
aktuellt.  
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Ersättningsanspråk för rådighetsinskränkningar 
Hörnbyggnaden bedöms utgöra en särskilt värdefull byggnad som omfattas av 8 
kap. 13 § PBL och avses därför skyddas från förvanskning. Detaljplanen försätter 
byggnaden med planbestämmelser för att skydda dess kulturhistoriska värden. Om 
skada uppkommer för en fastighetsägare i form av ökade underhållskostnader eller 
minskat marknadsvärde kan det uppstå en skyldighet för kommunen att ersätta den 
skada som en planbestämmelse om rivnings och förvanskningsförbud medför. 
Ersättning kan endast bli aktuell om skadan för respektive rådighetsinskränkning 
går över kvalifikationsgränserna som är satta enligt PBL, se mer nedan. 

- Skyddsbestämmelse (q1) avser att skydda byggnadens ursprungliga och 
karaktäriserande beståndsdelar. Bestämmelsen kan medföra en 
ersättningsskyldighet för kommunen enligt 14 kap. 10 § PBL. Detta gäller 
endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt 
försvåras inom berörd del av fastigheten. En viss inskränkning fanns redan 
då den tidigare stadsplanen från 1986 hade ålagt byggnaden med en q-
bestämmelse för att skydda dess yttre form och allmänna karaktär mot gata.  

- Rivningsförbud (r1) kan medföra en rätt till ersättning enligt 10 kap. 7 § PBL. 
Detta gäller endast om skadan som rivningsförbudet medför är betydande i 
förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten.  

 
Ersättningsfrågan för respektive rådighetsinskränkning har reglerats i 
exploateringsavtal mellan fastighetsägaren till Australien 3 och kommunen. 
Varsamhetbestämmelser (k1 och k2) avser värna om byggnadens yttre och inre 
karaktäriserande värden. Bestämmelserna medför ingen rätt till ersättning för 
fastighetsägaren enligt 14 kap. PBL.    
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PLANERINGSUNDERLAG  
Kommunala 
• Översiktsplan Ulricehamn 2040 (laga kraft 2022-03-24) 
• Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för ett område vid 

järnvägsstationen m.m. i Ulricehamn (antagen 1986-12-19) 
• Förslag till ändring av detaljplanen för en del av kvarteret Kina i Ulricehamn 

(antagen 1988-03-17) 
• Grundkarta antagande Australien 3 
• Skyddsföreskrifter för Ulricehamn vattenskyddsområde, Ulricehamns 

kommun (beslutad 2012-10-29) 
• Kulturmiljövårdsprogram 2002 Del 2 Ulricehamns stad 
• Riktlinjer för stadsbyggnad (antagen 2021-01-14) 
• Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun (antagen 2019-12-02) 

Utredningar 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Australien 3, Ulricehamns 

kommun (WSP, 2012-12-05)  
• Geoteknisk undersökning (WSP, 2012-12-06) 
• PM Geoteknisk undersökning (WSP, 2012-12-06 reviderad 2017-09-18) 
• Släntstabilitet beräknings PM (WSP 2017-09-14) 
• Arkeologisk förundersökning (Västarvet kulturmiljö, 2017-11-29) 
• Kulturmiljöanalys (Lindholm restaurering AB 2019-02-15) 
• Statusbesiktning Kv. Australien 3 (Ramböll, 2019-10-04)  
• Trafikbullerutredning Kv Australien (Soundcon, 2021-11-23) 
• Höjdstudie Kv. Australien 3 (QPG Arkitekter 2017-05-04) 
• PM - Skyfallskartering Ulricehamn (WSP 2019-09-11) 
• Bebyggelseplanering och farligt gods i Ulricehamns kommun (Briab Brand & 
 Riskingenjörerna AB, 2019-01-31) 
• Volymstudie och siktanalys - Underlag till detaljplan för Australien 3, 
 Ulricehamn (MSB, Ulricehamns kommun, 2022-01-31)  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  
Kommunala 
Översiktsplan 
I översiktsplan Ulricehamn 2040 beskrivs kommunens översiktliga intentioner för 
utveckling. Planområdet ingår i Ulricehamns stadskärna där översiktsplanen anger 
att det ska finnas utrymme för icke-skrymmande handel, kontor, bostäder och 
service. Förtätning ska eftersträvas och ska göras med hänsyn till områdets 
värdebärande egenskaper. De värdebärande egenskaperna i gatu- och 
kvartersstrukturen samt i utformningen av byggnader ska bevaras. Inom 
Ulricehamns stadskärna måste exploatering ske med varsamhet för att inte påtagligt 
skada fornlämningar eller riksintresset. Exploatering som kan skada 
kulturmiljövärden ska undvikas, medan exploatering som kan utveckla värdena ska 
eftersträvas. Vid nybyggnation ska sikten och sluttningen ner mot Åsunden beaktas. 
Parkering bör ske i underjordiska garage, parkeringshus eller i första våning ovan 
mark, för att nyttja marken effektivt. Vid förändringar i stadskärnan ska de vid 
tillfället gällande riktlinjerna för stadsbyggnad samt kommunens 
kulturmiljöprogram vara vägledande.  

Förenlighet med översiktsplan 
Detaljplanen bedöms överensstämma med intentionerna för området enligt 
Ulricehamns kommuns översiktsplan.  

För Ulricehamn 2040 finns åtta övergripande strategier, vilka anger inriktningen för 
kommunens planering. Planen går i linje med strategin Tätt och blandat då planen 
möjliggör för omvandling av en redan ianspråktagen fastighet till bostäder och 
centrumändamål. En förtätning kan bidra med centrala bostäder och en förlängning 
av centrumstråket utmed Storgatan. Planen går också i linje med strategin Ett 
samhälle anpassat till ett förändrat klimat eftersom den minimerar ökningen av 
hårdgjorda ytor. Planen bedöms inte gå emot någon av de övergripande strategierna. 

Tidigare detaljplan 
Planområdet var sedan tidigare 
planlagt. Stadsplanen för Ulricehamn 
omfattade kvartersmarken och angav 
att marken fick nyttjas för bostäder 
och handel, alternativt samlingslokaler 
där det kunde bedömas lämpligt. 
Hörnbyggnaden markerades med 
beteckningen q som angav särskild 
miljöhänsyn vilket innebar att befintlig 
bebyggelse ej fick förändras på ett 
sådant sätt att dess yttre form eller 
karaktär mot gata förvanskades. Ny 
bebyggelse kunde medges om den skulle bedömas som lämplig med hänsyn till 
områdets allmänna karaktär. Byggnadshöjden reglerades i väst till +177,8 m ö.h. och 
till +182,8 m ö.h. i öst. Innergården var avsedd för plantering men fick underbyggas 

Figur 9: Utdrag ur Stadsplanen över planområdet 
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och användas för parkeringar eller verksamhetskompletterande lokaler. 
Färgaregränden inkluderades i detaljplanen för kvarteret Kina och var planlagd som 
lokalgata.  

Kulturmiljövårdsprogram 
Kommunens kulturmiljövårdsprogram pekar ut hörnbyggnaden i tegel som en 
särskilt värdefull byggnad. Byggnaden beskrivs ha en tidstypisk utformning som ger 
byggnaden stort arkitektoniskt värde. Vid sidan av stadskärnans trähus är tegelhuset 
ett viktigt historiskt inslag i gatumiljön. 

Riktlinjer för stadsbyggnad 
Styrdokumentet ska verka vägledande vid utveckling av den byggda miljön och 
spegla kommunens intentioner gällande stadsbyggnad. Förtätning bör eftersträvas 
vid stadsutvecklingsprojekt för en mer effektivt nyttjad mark med tätare 
stadsstruktur och nära avstånd till målpunkter. En blandstad är eftersträvansvärt 
avseende både en blandning av funktioner samt variation i byggnaders utformning 
och höjdskala. Vid exploatering ska hänsyn tas till angränsande områden och 
gestaltning ska förstärka områdets värdebärande egenskaper.  

Parkeringsnorm för Ulricehamns kommun 
Styrdokumentet sätter gräns för det minsta antalet parkeringsplatser som ska 
tillhandahållas, både när det gäller bil och cykel. Utgångspunkten är att fastighetens 
parkeringsbehov ska tillgodoses inom den egna fastigheten. Vid förtätning bör 
parkering ske under mark, i parkeringshus eller på första våning för att nyttja 
marken effektivt. 

Parkeringsnormen för bostäder inom Ulricehamns centrum är åtta 
bilparkeringsplatser/1000 kvm BTA. Även handikapparkeringar för bostäder samt 
parkeringar för eventuella verksamheter ska anläggas inom fastigheten. För 
verksamheter där parkeringsbehovet inte kan tillgodoses inom kvartersmark ska i 
första hand samutnyttjande och avtal om nyttjande av parkeringar tillämpas innan 
hänvisning sker till allmänna parkeringsytor. Exploatören kan under planarbete 
eller bygglovsärende ansöka om reducering av parkeringstal och beslut i frågan tas i 
miljö- och byggnämnden. I bedömningen beaktas bland annat omständigheter som 
påverkar byggherrens möjligheter att uppnå parkeringsnormen, till exempel om 
stora delar av fastigheten redan är bebyggd och om det finns värdefulla byggnader. 

Parkeringstalet för cykel är minst en cykelplats per lägenhet vid uppförande av 
flerfamiljshus. Cykelparkering ska prioriteras framför bilparkering och ska gärna 
anordnas nära entrén.  

Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. 
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Riksintressen 
Riksintresse för kulturmiljövård 
Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövård vilket innebär att särskild 
hänsyn behöver tas vid utformning av ny bebyggelse, samt att befintliga byggnader 
inte bör förvanskas. Uttryck för riksintresset består bland annat av Ulricehamns 
stadskärna med dess medeltida gatunät och torgbildning samt småskalig bebyggelse 
från 1700- och 1800-talen. Ny bebyggelse inom eller i anslutning till riksintresset 
ska utformas och placeras på ett sådant sätt att den inte skadar riksintressets 
värdebärande uttryck och dess läsbarhet. 

Hörnhuset inom Australien 3 är beläget i en central del av riksintressemiljön men är 
i strikt mening inte ett direkt uttryck för riksintresset då huset uppfördes 1907-1908 
och därmed inte omfattas av småskalig bebyggelse från 1700-och 1800-talen. 
Upplevelsen av byggnaden är dock att den är en äldre, väl bevarad byggnad med 
arkitektonisk koppling till det sena 1800-talets arkitektur. Bedömningen är därför 
att hörnbyggnaden bör ges betydelse som ett direkt uttryck för riksintresset. 

Riksintresse för kommunikation 
Planområdet ligger inom MSA-påverkad yta för Jönköpings flygplats. Området som 
riksintresset täcker ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Vid planläggning av 
byggnader eller föremål som är högre än 20 meter över omgivande mark eller 
vattenyta ska Luftfartsverket kontaktas för flyghinderanalys. 

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. MB  
Enligt 3 kap. 1 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge 
samt föreliggande behov. 

Planområdet har betydelse från allmän synpunkt på grund av dess kulturvärden och 
ska enligt 3 kap. 6 § MB så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada kulturmiljön. Planområdets läge är attraktivt och strategiskt fördelaktigt 
för utveckling av bostäder vilket är ett angeläget allmänt intresse. Området utgör 
redan ianspråktagen mark med utbyggd infrastruktur i direkt anslutning till 
stadskärnan och med nära avstånd till service samt kollektivtrafik. Exploatering i 
befintlig bebyggelsemiljö innebär ett mer effektivt markutnyttjande och god 
resurshållning. 
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Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer för luft 
För att skydda människors hälsa finns nationella miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft som anger hur höga halter av olika luftföroreningar som maximalt 
tillåts. Vanliga källor är vägtrafik, energiproduktion och industrier. Enligt 5 kap. MB 
ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda miljökvalitetsnormer 
(MKN) iakttas. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Den ekologiska statusen för Åsunden bedöms som måttlig på grund av bland annat 
problem med övergödning och den kemiska statusen för sjön bedöms ej uppnå god 
status (VISS).  

Miljökvalitetsnormer för buller 
Miljökvalitetsnormen för buller är en målsättningsnorm där det ska eftersträvas att 
omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Normen följs 
när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller.  

Miljö 
Strandskydd 
Enligt 7 kap. 14 § miljöbalken råder generellt strandskydd inom 100 meter från 
strandlinjen vid sjöar och vattendrag. Strandskyddet sträcker sig från strandlinjen 
både ut i vattnet och upp på land. Syftet med strandskyddet är att tillgodose 
allmänhetens tillgång till friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt och 
djurlivet. För sjön Åsunden gäller ett utökat strandskydd på 300 meter. I den 
gällande detaljplanen är strandskyddet upphävt.  

Enligt 7 kap. 18 g § MB gäller strandskyddet åter om en detaljplan ersätts med ny 
detaljplan. Kommunen får upphäva strandskydd för ett område som avses ingå i en 
detaljplan, om det föreligger så kallade särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § p. 1-6 MB. 
Ulricehamns kommun avser att upphäva strandskyddet inom planområdet. Som 
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB hänvisas till punkt 1 och 2 då området; 

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen. 

Motivering till upphävande av strandskydd 
Planområdet ligger inom redan ianspråktaget område där strandskyddet saknar 
betydelse på grund av att det finns byggnader närmre vattnet samt att fastigheten 
redan är bebyggd. Avståndet från området till sjön Åsunden är cirka 75 meter. Inga 
naturvärden påverkas och planområdet avskiljs från sjön av väg 157 samt en allmänt 
tillgänglig gång- och cykelväg. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte riskerar 
att försämra allmänhetens tillgänglighet till strandområdet eller dess naturvärden. 
Ulricehamns kommun avser att upphäva strandskyddet inom planområdet. 
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Dagvatten  
Fastigheten är redan bebyggd och utgörs till största del av byggnader och andra 
hårdgjorda ytor. Dagvatten leds till dagvattenledningar i Storgatan och 
Färgaregränden. Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) jordartskarta 
utgörs planområdet delvis av glacial lera, vilket även arbeten i närliggande område 
vittnar om. Fastigheten pekas även ut som potentiellt förorenad i Länsstyrelsens 
inventering. Nämnda faktorer försämrar förutsättningarna för att anordna 
infiltration av dagvatten inom fastigheten. Planområdets begränsade storlek och 
rådande markförhållanden gör att möjligheterna till planlagd infiltration på 
fastigheten är starkt begränsad.  

Förorenad mark 
En översiktlig markteknisk undersökning har utförts 2012-12-05 för Australien 3, då 
det inom fastigheten bedrivits tryckeriverksamhet som utgör riskklass 3, baserat på 
MIFO fas 1 Inventering enligt Länsstyrelsens klassificering. Provtagning visar att det 
finns förhöjda halter av bly i två av sju punkter på fastigheten, belägna mellan 0,05-
1,5 meter under marknivå. Påvisade halter bedöms inte utgöra en risk för 
människors hälsa eller miljö då halterna ligger strax över Naturvårdsverkets 
riktvärde för känslig markanvändning (KM). Övriga uppmätta blyhalter ligger 
generellt väl under riktvärdet och resterande provtagningspunkter klarade 
Naturvårdsverkets samtliga riktvärden för KM. Eftersom det finns befintliga 
byggnader på fastigheten har inga provtagningar gjorts där byggnaderna står. 
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Fysisk miljö  
Bebyggelse 
Fastigheten Australien 3 är bebyggd med två byggnader, en hörnbyggnad i tegel i 
korsningen mellan Storgatan och Färgaregränden samt en byggnad i gul puts väster 
om hörnbyggnaden. I dagsläget står båda byggnaderna tomma.  

Lindholms restaurering AB tog år 
2019 fram en kulturmiljöanalys med 
en antikvarisk utredning för 
hörnhuset. I analysen redogörs för 
byggnadens historiska och nuvarande 
utformning. År 2019 genomfördes 
även en statusbesiktning över 
hörnhuset av Ramböll. Byggnaden 
bedöms vara i behov av fullständig 
renovering och dräneringsarbeten 
före den kan tas i bruk.  

Hörnhuset uppfördes 1907–1908 för Ulricehamns Tidnings räkning men även som 
bostads- och affärshus. Tidningen bedrev sin verksamhet på fastigheten fram till 
2008. Byggnaden är anpassad efter topografin och uppförd i suterräng utmed 
Färgaregränden. Det innebär att byggnaden har två våningar och en vindsvåning 
mot Storgatan medan den även har en källarvåning mot innergården.  

Byggnadens nockhöjd är cirka +187,1 m ö.h. och det avfasade kvartershörnet 
markeras med ett hörntorn med en högsta höjd på +187,1 m ö.h. Huset har ett brant 
brutet sadeltak med fönsterkupor i röd kulör där en kupa är försedd med en liten 
spira och ett klot, medan hörntornets prydnad saknas. Fasadernas röda tegel har 
inslag av gula tegelstensband. Entréerna mot Storgatan är indragna i förhållande till 
fasadlivet och huvudentrén är centralt placerad i fasaden mot gatan samt markerad 
med ett mönstermurat parti av formtegel, se bild 10 sida 36.  

Hörnbyggnaden har genomgått en rad 
förändringar sen uppförandet, främst 
in mot gården och mot 
Färgaregränden. Så gott som samtliga 
av husets fönster är utbytta. 
Ursprungligen var såväl 
bottenvåningens större skyltfönster 
och den andra våningens fönster 
stickbågeformade med småspröjsade 
övre lufter. Det fanns även en entré 
mot hörnet och taket var sannolikt 
avtäckt med falsad plåt. Läs mer 
under Kulturmiljö – 
Värdebeskrivning sida 37. 

Bild 1: Hörnhuset                Foto: MSB 

Bild 2: Hörnhusets fasad mot innergård    Foto: MSB 
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Den västra byggnaden, den 
ursprungliga gårdsbyggnaden, har 
genomgått omfattande om- och 
tillbyggnader genom åren och dess 
nuvarande utförande är från 1945. 
Byggnaden är i två våningar, är 
sammanbyggd med hörnhuset och är 
utformad med en portgång mellan 
Färgaregränden och fastighetens 
innergård. På innergården har 
byggnaden även en utbyggnation i en 
våning. Uttrycket från gatan sett är 
funkis med en fasad i ljusgul puts och sadeltak med rött tegel. Inåt gården syns den 
ursprungliga gårdsbyggnadens äldre tegelfasad. Byggnaden har nyttjats för 
tryckeriverksamhet fram till 1993 med både tidningstryckeri och civiltryckeri i 
samma lokaler. 

Bild 4: Gårdshuset                Foto: MSB 

Bild 3: Hörnhuset historiskt             Foton: Ulricehamns forskarrum 
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Den omgivande bebyggelsen utgörs i huvudsak av bebyggelse i två till tre våningar 
med vindsvåning. I korsningen mellan Storgatan och Färgaregränden förekommer 
en koncentration av byggnader i rött tegel. Omgivande bebyggelse innehåller 
bostäder, butiker, restauranger och kontor.  

Stadsbild 
Ulricehamns historia som handels- och 
hantverksstad går tydligt att urskilja i 
den äldre stadskärnan. Bebyggelsen i 
den äldre stadskärnan är av en 
småskalig karaktär med huvudsakligen 
låga byggnader mellan två till tre 
våningar. Stadskärnans taklandskap 
domineras av röda tak i framförallt 
tegel och falsad plåt. Enligt 
kommunens Riktlinjer för 
stadsbyggnad ska stadsrummets 
karaktärsdrag med historiska 
kopplingar bevaras och utvecklas. 

Storgatan, stadens ursprungliga entré- 
och genomfartsgata, utgör en av 
Ulricehamns viktigaste stadsmiljöer. 
Gatan lyfts i kommunens 
kulturmiljöprogram som ett 
karaktäristiskt bebyggelseområde. 
Fastighetens hörnbyggnad upplevs som 
en väl bevarad byggnad där den äldre 
karaktären tydligt kan avläsas och 
bedöms som viktig för stadsbilden då 
den medverkar till upplevelsen av 
Storgatan som en äldre stadsgata. 
Byggnaden har en central placering i 
stadens äldre delar och syns från flera 
håll på grund av topografin, 
grändernas siktlinjer och Storgatans 
snirklighet. Byggnadens hörnplacering 
bidrar även till att den är synlig från 
flera håll. Den är därtill en av få äldre 
stenhus i staden. Enligt en höjdstudie 
av QPG arkitekter från 2017 kan 
bebyggelse uppföras en våning högre 
än hörnhuset utan att synas från 
Storgatan. 

 
 

 

Bild 6: Storgatan, hörnhuset till vänster i bild 

Bild 5: Vy över stadskärnan och Storgatan 

Figur 10: Höjdstudie med 
siktlinjer från Storgatan 
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Mark och vegetation 
Marknivån inom detaljplanen 
sluttar från öster till väster. 
Markytan ligger som högst utmed 
Storgatan, på en nivå på cirka 
+175 meter över havet, och som 
lägst utmed den västra fastighets-
gränsen på ungefär +170,5 m ö.h. 
Marknivån på innergården ligger 
mellan ungefär +172 och +173,2  
m ö.h., cirka 1,5 meter lägre än 
motsvarande nivå inom 
Australien 2, en höjdskillnad 
som tas upp med byggnader och 
stödmurar. Fastigheterna åtskiljs 
även med staket och buskar i 
fastighetsgräns.  
Australien 3 är bebyggd och 
innergården är till största del 
hårdgjord. Innergården består av 
en blandning av jord, asfalt och 
stensättning i dåligt skick. 
Växtligheten är begränsad till en 
mindre igenväxt gräsyta och 
fastigheten saknar därför 
betydande vegetation.  

Sol- och skuggförhållanden 
Kommunen har tagit fram en översiktlig solstudie över befintliga och framtida 
förhållanden, se figur 14 och 15 sida 48-49, som redovisar skuggbildning vid vår- och 
höstdagjämning samt i juni vid olika klockslag på dagen.  

Den befintliga byggnationens skuggbildningar påverkar främst den egna 
gårdsmarken, som under stor del av dygnet är belägen i skugga. Skuggbildning 
påverkar även Storgatan, parkering väster om planområdet (tillhörande fastighet 
Australien 4) samt fastigheten Australien 2 och deras gårdsyta. Befintliga byggnader 
medför en viss skuggning av fasader på bostadshus inom Australien 2 under morgon 
och eftermiddag. 

Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på tillgång till dagsljus för rum eller 
avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt. I bostäder ska något 
rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än tillfälligt även 
ha tillgång till direkt solljus. Den översiktliga solstudien över framtida förhållanden 
visar att förutsättningar finns för att uppfylla kraven för dags- och solljusinsläpp i 
bostäder.  

Vad gäller solljustillgång på mark/gårdar finns idag inget lagstadgat krav men det 
finns tumregler i äldre litteratur. Enligt skriften “Solklart...att lämna företräde för 
sol” (Boverket, 1991) anges minst fem timmar sol på lekytor och sittplatser på vår- 

Bild 9: Innergården 

Bild 8: Innergården 
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och höstdagjämningen som tumregel. På grund av innergårdens norrläge uppnås 
detta riktvärde inte vid vare sig befintlig eller högre bebyggelse. I fastighetens 
närmiljö finns dock allmänna platser med god solljustillgång i form av Stora torget, 
Kyrkparken och strandpromenaden utmed Åsunden. Fastighetens storlek innebär 
även begränsade möjligheter för tillförande av lekytor inom planområdet vilket 
innebär att boende hänvisas till allmänna lekplatser.  

Kulturmiljö 

Hörnbyggnadens kulturmiljövärden 
Hörnbyggnaden är utpekad i kommunens kulturmiljövårdsprogram och bedöms 
som särskilt värdefull. Byggnaden omfattas även av skyddsbestämmelser i gällande 
detaljplan till följd av sitt kulturhistoriska värde. Lindholms restaurering AB 
genomförde år 2019 en kulturmiljöanalys för byggnaden. Kulturmiljöanalysen 
specificerar att hörnhuset innehar kulturhistoriska, miljöskapande, historiska, 
konstnärliga och tekniska värden. 

Hörnbyggnaden inom Australien 3 uppfyller flera av Boverkets specifikationer för 
att omfattas av begreppet Särskilt värdefull byggnad (BBR 1:2213). Byggnader 
inom fastigheten, med tidningshus och tryckeri, representerar en viktig funktion i 
lokalsamhället där hörnbyggnaden visar på en del av stadens historiska utveckling. 
Byggnaden belyser även sin tids arkitektoniska ideal och utgör dessutom en av de till 
antalet få byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion som har sin 
huvudsakliga karaktär bevarad. 

Hörnbyggnaden bedöms utgöra en särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
ska enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen skyddas från förvanskning. 
Förvanskningsförbudet gäller såväl exteriör som interiör.  

Bild 10: Hörnhusets fasad mot Storgatan 
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Vid underhåll ska åtgärderna anpassas till byggnadens kulturhistoriska värden 
enligt 8 kap. 14 § PBL och ändringar skall utföras varsamt med hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag i enlighet med 17 §.  

Kulturmiljöanalysen betonar att hörnbyggnaden har en hög grad av känslighet inför 
förändringar. Byggnadens höjd och gatufasader bör inte ändras men byggnaden 
bedöms kunna byggas till utmed Färgaregränden och mot gården. Nybyggnad i väst 
bör, lika befintlig byggnad och hörnbyggnad, vara placerad i liv med trottoaren med 
syftet att bibehålla upplevelsen av ”gränd”. Tillkommande byggnad bör även 
medverka till bibehållandet av en gårdsmiljö. Till följd av topografiska förhållanden 
kan en högre byggnadshöjd än hörnhuset tillåtas men höjden bör vara anpassad till 
den omgivande miljöns småskaliga karaktär. 

Värdebeskrivning  
Hörnbyggnaden karaktäriseras av det valmade taket och den röda tegelfasaden med 
inslag av vertikala och horisontella band av gult tegel samt inslag av formtegel och 
murade valvbågar. Karaktäristiska detaljer är bland annat den utkragade takfoten i 
tegel, sockel och trappor av granit, det snedställda hörnet med hörntorn och 
takkuporna med dekorativa plåtarbeten (klot och spira) samt de indragna 
entrépartierna mot Storgatan. Gatufasaderna är övervägande ursprungliga med 
fönster- och dörröppningar som har en traditionell utformning med stora 
butiksfönster mot Storgatan och kontorsvåning med stickbågiga fönsterbågar. 
Fönstersättningen i gatufasaderna är övervägande ursprunglig men 
fönsteröppningarna för skyltfönstren är förändrade. Gårdsfasaden präglas av ett 
antal ombyggnader och anpassningar till nya behov där några av gårdsfasadens 
fönster satts igen, några nya öppningar har tagits upp och trapphuset har försetts 
med sekundära fönsterdörrar och franska balkonger.  

Byggnadens interiöra karaktärsdrag består av det ursprungliga huvudtrapphuset 
med rundat trapplopp och planlösningens originalstruktur. Huvudtrapphusets 
ursprungliga planlösning är bevarad men trapphuset präglas i material och detaljer i 
hög grad av 1940-talets ombyggnad. Av den ursprungliga planlösningen kvarstår 
delar av grundstrukturen och delar av de bärande väggarna men rumsindelningen är 
till stora delar förändrad. I övrigt präglas interiören till stora delar av 1940-talets 
och 1990-talets ombyggnader och moderniseringar.  

Fornlämningar 
Planområdet ligger inom Ulricehamns medeltida stadskärna som utgör en 
fornlämning av typen stadslager, tidigare benämnt fast fornlämning. En arkeologisk 
förundersökning har utförts i november 2017 av Västarvet. Vid undersökningen 
påträffades inga lämningar som motiverar ytterligare undersökningar. Om 
fornlämning påträffas vid grävning eller annat arbete föreligger anmälningsplikt 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen. 
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Hälsa och säkerhet 
Omgivningsbuller 
Gällande riktvärden för trafikbuller anges i Förordning om trafikbuller vid 
bostadsbyggande (2015:216). Enligt förordningen ska buller från vägtrafik inte 
överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.  

En trafikbullerutredning har tagits fram 2021-11-23 av Soundcon för att utreda 
fastighetens förhållanden. Utredningen analyserar bullernivåer för 2040 för 
befintligt vägnät enligt aktuella riktvärden. Ingångsvärden till beräkningarna, i form 
av trafikmängder, framgår under rubriken Gatunät och biltrafik, sida 40. 
Utredningen utgår från ett förslag på bebyggelse och visar ej hur en slutlig 
exploatering kommer se ut.  

Beräkningarna visar att den gällande trafikbullerförordningens riktvärde 60 dBA 
ekvivalent nivå inte överskrids vid någon fasad för de planerade husen. Därmed 
ställs inga krav på planlösning eller skyddad sida för bostäder. Avseende uteplatser 
uppfylls trafikbullerförordningens riktvärden genom gemensam uteplats på 
innergård.  Sammanfattningsvis bedöms planerad bebyggelse uppfylla riktvärden 
enligt gällande trafikbullerförordning. 

Risk för översvämning efter skyfall 
En skyfallskartering, framtagen av WSP på uppdrag av Ulricehamns kommun, 
identifierar en risk att vatten blir stående mot nuvarande byggnadsfasader i 
samband med kraftig nederbörd. Modellen visar att ytor som riskerar att drabbas av 
vattenansamlingar med ett djup på över 0,5 meter återfinns utmed Storgatan och på 
innergården, se figur 11. Begränsad detaljnivå i karteringens indata medför dock viss 
felmarginal. En vattennivå på över 0,5 meter i korsningen mellan Storgatan och 
Färgaregränden förefaller osannolik sett till topografin. Färgaregränden utgör 
tvärtom en rinnväg och innebär en möjlighet för stora mängder vatten att snabbt 
leta sig ner mot sjön Åsunden ytledes. Befintlig bebyggelse har enligt erfarenheter 
klarat tidigare skyfallssituationer då trottoar har anpassats med en lutning ut mot 
gatan för att rikta flöden bort från entréer.  

Figur 11: Översvämningskartering Figur 12: Rinnvägskarta efter skyfall 
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Farligt gods 
Väg 157 är inte en rekommenderad transportled för farligt gods men eftersom 
transporter ändå kan förekomma rekommenderas ett skyddsavstånd på 25 meter 
från vägen till bostäder. Planområdet ligger 50 meter från vägen och berörs därför 
inte av riskområdet för farligt gods och inga åtgärder behöver vidtas.  

Luftkvalitet 
Planområdet bedöms inte påverkas av störande utsläpp av luftföroreningar.  

Risk för höga vattenstånd 
Åsundens maxnivå för översvämning ligger på +166 meter över havet och 
planområdet ligger mellan +170,5 och +174 m ö.h. Risken för negativ påverkan till 
följd av höga vattenstånd bedöms därmed vara låg inom planområdet. 

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Grundläggning bör utföras 
radonskyddande. Vid nybyggnation ansvarar byggherren för ytterligare 
markundersökning och att åtgärder vidtas för att klara tillåten radonhalt inne i 
byggnader. 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har utförts av WSP 2012. Grunden består av fyllning 
och/eller mulljord som följs av fast-torrskorpefast lera på grusig siltig sand av 
moränkaraktär. Fyllningen domineras av mullhaltig sand och lera med grus- och 
tegelinslag. Den fasta leran är siltig och genomsätts dessutom av siltskikt. Fyllningen 
och leran når i väster ned till cirka två meters djup och gränslinjen mellan lera och 
morän ligger på nivån +168,5 - +170,0 meter över havet. 

Inom tomtens östra del, som inte varit åtkomlig för undersökning, når troligen 
motsvarande gränslinje upp till nivån +172 - +173 m ö.h. Den relativa fastheten hos 
fyllningen är skiktvis låg. Den naturligt lagrade moränen har överst medelhög relativ 
fasthet och i övrigt hög. Utförda tryck- och bergsonderingar visar att fasta jordlager 
förekommer på nivåer +167 - +170 m ö.h. där bergets överyta är belägen mellan 
+164,0 och +164,7 m ö.h. 

År 2017 kompletterades undersökningen med en översiktlig stabilitetsutredning. 
Stabiliteten har beräknats i en sektion från planområdet ned i sjön Åsunden i väster. 
Beräkningarna har utförts i kombinerad och odränerad analys. Stabiliteten är 
tillfredställande för befintliga förhållanden. För framtida förhållanden har 
beräkningarna utförts med en marklast på 30 kPa inom planområdet. Stabiliteten är 
tillfredställande för framtida förhållanden. En byggnad med en utbredd last av 30 
kPa kan utföras inom hela området för tänkt bebyggelse. 

Hydrologiska förhållanden 
I samband med den geotekniska undersökningen av WSP 2014 avlästes 
grundvattenytan till 4,4 meter under markytan i tomtens sydvästra hörn. 
Grundvattenytan kan förutsättas belägen i höjd med grundläggningsnivån, cirka 
+171,4 m ö.h. 
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Trafik 
Gatunät och biltrafik 
Kvarteret Australien omges av Strandgatan, Storgatan, Färgaregränden och 
Garvaregränden vilka samtliga har en hastighetsbegränsning på 40km/h. 
Strandgatan utgör en del av väg 157 vilken pekas ut som ett funktionellt prioriterat 
vägnät i Ulricehamns översiktsplan. Strandgatan utgör en genomfartsgata genom 
centralorten med en årsdygndstrafik (ÅDT) på cirka 6500 fordon/dygn och cirka 
7,5% tung trafik.  
 
Planområdet gränsar till Storgatan och Färgaregränden vilka är enkelriktade 
lokalgator med kantstensparkering på en sida. Båda gatorna är belagda med gatsten 
och karaktäriseras som innerstadsgator med trottoar på båda sidor. Enligt 
trafikmätningar 2021 har Storgatan en ÅDT på cirka 820 fordon/dygn varav 2,5% 
tung trafik. Färgaregränden har en ÅDT på cirka 240 fordon/dygn och 6% tung 
trafik. 

Gång- och cykelvägar 
Väster om planområdet, utmed Åsunden och Strandgatan, leder en gång- och 
cykelväg på den gamla banvallen som också utgör regional cykelled. Gång- och 
cykelvägen kan nås direkt från Färgaregränden där ett övergångsställe leder över 
Strandgatan. En cykelbana finns även längs den västra sidan av Bogesundsgatan, 
belägen öster om planområdet. Direkt utanför planområdet finns gångbanor längs 
båda sidor av Storgatan och cirka 50 meter norr om planområdet övergår Storgatan 
till gågata. Trottoarer finns längs Färgaregrändens båda sidor.  

Kollektivtrafik 
Planområdets centrala läge medför tillgänglighet till kollektivtrafik. Närmaste 
busshållplats finns vid Stadshuset, cirka 130 meter nordost om området. 
Ulricehamns busstation, vilken är den viktigaste punkten för kollektivtrafik i 
Ulricehamn, ligger cirka 350 meter norrut. 

Parkering 
Inom fastigheten finns i utgångsläget tre till fem bilparkeringsplatser i portgången 
och på innergården men portgången är igensatt och parkeringarna nyttjas inte. På 
gatumark utmed Storgatan och Färgaregränden finns allmänna 1-timmes 
gatuparkering som kantstensparkering. Närmaste allmänna handikapparkering (2 
stycken) finns på Stora Torget cirka 50 meter från hörnhusets entré mot Storgatan. 
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Service 
Kommersiell och offentlig service 
Området ligger i centrala Ulricehamn och har nära tillgång till service, skola och 
vård. Närmaste förskola är Kvarnlyckan som ligger belägen cirka 200 meter från 
planområdet. Bogesundsskolan ligger cirka 550 meter från planområdet och är den 
närmaste grundskolan. Högstadieskola finns i form av Stenbocksskolan på cirka 500 
meters avstånd.  

Livsmedelsbutik finns att tillgå cirka 150 meter från planområdet. En vårdcentral 
ligger på Nygatan 7, ungefär 500 meter norr om planområdet. Både bibliotek och 
Folkets hus med biograf finns inom 200 meter. Övrig kommersiell service så som 
handel och restauranger finns utmed Storgatan. 

Sociala perspektiv 
Tillgänglighet 
Fastigheten Australien 3 har tidigare angjorts med transporter från Färgaregränden, 
genom en portgång i gårdshuset till fastighetens innergård. Portgången är i 
dagsläget igensatt. Hörnhuset är utformat med tre entréer mot Storgatan. Den 
centrala huvudentrén har fungerat som angöring till trapphuset, varifrån husets övre 
våningar nås, och de andra två entréerna angör byggnadens tidigare butiks- och 
kontorslokaler på bottenvåningen. Entréerna till bottenvåningens lokaler är 
indragna och förhöjda i jämförelse med gatunivån och är utformade med 
ursprungliga trappor i granit. I dagsläget är fastigheten inte tillgänglig för 
allmänheten och utformningen möter inte dagens tillgänglighetskrav. 

Rekreation 
Planområdet har ett centralt läge med närhet till sjön och boende i området kan ta 
del av flera parker och naturområden. Lekplatser finns inom 300 meter i Birgit 
Sparres Park och Stureparken. Ulricehamns stadspark, med stora öppna ytor och 
flera aktiviteter, ligger 800 meter söder om planområdet. 100 meter väster om 
området nås sjön Åsunden och även den anlagda strandpromenaden och cykelleden 
utmed gamla banvallen, vilken leder till Falköping och Tranemo. Ulricaparken, cirka 
800 meter norr om planområdet, erbjuder aktiviteter för hela familjen så som 
lekpark och badplats. Cirka två kilometer från området ligger Lassalyckans 
friluftsområde med bland annat vandringsleder och olika idrottsanläggningar. 

Mötesplatser 
I dagsläget innebär planområdet inga mötesplatser.  

Trygghet 
Fastigheten Australien 3 står i dagsläget tom och har inte använts sedan 2008. Från 
Storgatan möts förbipasserande av tomma lokaler samt igensatta dörrar och fönster. 
Båda byggnaderna på fastigheten upplevs förfallna och utmed Färgaregränden 
bidrar gårdshusets igensatta portgång till upplevelsen av en öde gata.  
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Barnperspektiv  
I januari 2020 trädde lagen om barnkonventionen i kraft vilken ska synliggöra barns 
rättigheter i samhället. Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska vad som bedöms vara 
barnets bästa beaktas vid alla åtgärder som rör barn. Som barn betraktas alla 
människor under 18 år. 

Fastigheten innehåller i utgångsläget inga miljöer för barn eller ungdomar. Inom 
gångavstånd till planområdet finns livsmedelsbutik, förskolor, skola, park och 
lekplats som kan utgöra målpunkter för barn och ungdomar. Befintliga gång- och 
cykelvägar i närområden innebär till stor del trafikseparerade och säkra vägar för 
barn mellan planområdet och skolor. Fastighetens storlek innebär begränsade 
möjligheter för tillförande av lekytor inom planområdet. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Fastigheten är ansluten till det allmänna ledningsnätet för vatten- och avlopp som 
finns utbyggt i Storgatan och Färgaregränden.  

El, tele, fiber  
Ledningar för el, tele och bredband finns utbyggt i omgivande gator.  

Uppvärmning 
Fastigheten är inte ansluten till fjärrvärme i dagsläget. Vid genomförande av planen 
finns möjlighet för anslutning till fjärrvärmenätet. 

Brandvattenförsörjning 
Planområdet ligger inom ett avstånd till brandposter som ger förutsättningar att 
tillämpa det konventionella systemet vid behov.  

Återvinningsstation 
En återvinningsstation finns cirka 300 meter sydväst om området, vid 
biogasstationen utmed Strandgatan.  
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KONSEKVENSER  
Natur 
Naturvärden 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon påverkan på 
naturvärden.  

Artskyddsförordningen 
Kommunen bedömer att planområdet inte har sådana kvalitéer att förändringen 
inom området är av särskild betydelse för arter benämnda i artskyddsförordningen. 

Miljö 
Ställningstagande om betydande miljöpåverkan  
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts för detaljplanen. 
Ulricehamns kommun har gjort bedömningen att genomförandet av aktuell 
detaljplan inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt 
4 kap. 34 § plan- och bygglagen.  

Detaljplanen bedöms medföra en positiv påverkan på kulturmiljövård då planen 
möjliggör för ett bevarande och upprustande av en kulturhistoriskt värdefull 
byggnad. Ny bebyggelse regleras med placering, volym och utformning för att 
säkerställa att hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövård. En viss negativ 
omgivningspåverkan bedöms kunna uppstå avseende buller. Tillfälliga störningar 
vid byggnation samt en marginellt ökad trafikmängd på grund av tillförseln av 
bostäder kan innebära ökade bullernivåer. Den sammanvägda bedömningen av 
detaljplanens miljöpåverkan är att dess effekter är övervägande positiva. 

Vid samråd 2015 delade länsstyrelsen inte kommunens bedömning att planförslaget 
inte innebär betydande miljöpåverkan, detta med anledning av att hörnhuset då 
avsågs att rivas. Länsstyrelsen ansåg att en rivning av hörnhuset skulle leda till att 
riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken inte tillgodosågs. 
Detaljplanen har därefter omarbetats för att skydda hörnhuset från förvanskning 
varpå kommunen fortsatt gjort bedömningen att ingen strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Frågan har samråtts med 
länsstyrelsen 2021-11-25 vilka inte gav några indikationer på att göra en annorlunda 
bedömning. 

Dagvattenhantering  
En dagvattenhantering där dagvatten leds till det allmänna dagvattennätet efter 
eventuell fördröjning bedöms som tillräcklig. Eftersom fastigheten redan är bebyggd 
och till största del utgörs av byggnader och andra hårdgjorda ytor beräknas inte 
dagvattenavrinningen från planområdet öka som en konsekvens av detaljplanens 
genomförande. En exploatering kan däremot bidra med en förbättrad situation än 
dagsläget då fördröjande åtgärder kan implementeras.  
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Strandskydd 
Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs för planområdet. Kommunen 
bedömer att detaljplanens genomförande inte riskerar att försämra allmänhetens 
tillgänglighet till strandområdet kring Åsunden eller dess naturvärden.  

Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. 
Planområdet är litet och bebyggelsen begränsad. Påverkan på miljömålen är 
marginell.  

Detaljplanen möjliggör för centrala bostäder med närhet till service och 
kollektivtrafik vilket kan bidra till ett minskat behov av biltransporter. Planen 
effektiviserar markanvändandet på redan ianspråktagen mark och nyttjar befintlig 
infrastruktur. Miljömålen god bebyggd miljö och begränsad klimatpåverkan 
bedöms främjas.  

Fjärrvärme finns i närområdet och vid exploatering finns möjlighet att ansluta 
fastigheten till fjärrvärmenätet vilket främjar miljömålen god bebyggd miljö och 
begränsad klimatpåverkan. 

För att säkerställa att riktvärden för känslig markanvändning uppnås krävs 
utredning och eventuell sanering av förorenad mark vilket främjar miljömålet giftfri 
miljö. Sanering av markföroreningar bedöms även medföra en positiv påverkan på 
grundvattnet vilket främjar miljömålet grundvatten av god kvalitet.  

Implementering av fördröjande åtgärder för dagvatten innebär en beredskap inför 
ökade nederbördsmängder och en ökad robusthet. En reducerad ytavrinning kan 
bidra till minskad negativ påverkan på Åsunden och grundvattnet. Miljömålen god 
bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan och grundvatten av god kvalitet 
bedöms främjas.  

Bilpooler och samutnyttjande av parkeringsplatser förespråkas vilket främjar 
miljömålet begränsad klimatpåverkan.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Planområdet påverkas av luftföroreningar från närliggande vägar. På grund av 
vägarnas förhållandevis låga trafikmängder bedöms det inte finnas någon risk att 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. Ett genomförande av detaljplanen bedöms 
därmed som lämplig utifrån beräknade partikelhalter och anses inte innebära att 
gällande MKN för luft kommer att överskridas.  

Miljökvalitetsnormer för buller 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära att människor utsätts för 
ohälsosamma bullernivåer och inte heller bidra till negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormer för buller. 



 
45  

 
 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Planen bedöms inte heller medföra negativ 
påverkan på Åsunden eller leda till en försämring av vattenkvaliteten. 
Ett genomförande av planen kan innebära en minskad risk för utsläpp av förorenade 
ämnen i Åsunden i samband med att fastigheten saneras från föroreningar. 
Dagvattenflödena beräknas inte öka vid ett genomförande och dagvattnet från 
planområdet kommer att avledas via kommunens dagvattenledningar. 
Implementering av fördröjande åtgärder för dagvatten och en reducerad ytavrinning 
kan bidra till minskad negativ påverkan på Åsunden och grundvattnet. 

Riksintressen 
Riksintresse för kulturmiljövård 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande negativ påverkan 
på riksintresset för kulturmiljövård eller dess uttryck. Hörnhuset är i strikt mening 
inte ett direkt uttryck för riksintresset men bedöms ändå inneha betydelse för 
upplevelsen av riksintresset. Byggnaden försätts med skydd mot rivning och 
förvanskning vilket innebär att byggnadens uttryck bevaras. Ny bebyggelse har 
reglerats till höjd, volym, placering och utformning för att inte skada riksintressets 
värdebärande uttryck och dess läsbarhet.  

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. MB 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. miljöbalken, som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Planområdet berör 
inte heller något av de områdens som berörs i 4 kap. MB. 

Detaljplanen innebär en vertikal förtätning på redan ianspråktagen mark där 
befintlig infrastruktur i form av gatu- och ledningsnät kan utnyttjas. Planläggningen 
innebär därav ett mer effektivt markutnyttjande och god resurshållning. Ett 
genomförande av planen innebär ett tillskott av nya lägenheter i ett centralt läge 
vilket stärker kundunderlaget för centrumverksamheter och kan minska resbehovet 
för de boende. Planen möjliggör även för utbyggnad av parkeringsgarage vilket 
möjliggör för en mer effektivt nyttjad mark. Detaljplanen innebär även att 
fastighetens kulturvärden försätts med skydd mot förvanskning och att 
omgivningens kulturmiljö skyddas från åtgärder som kan medföra påtaglig skada.  
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Omgivningspåverkan 

Ej rivningsskyddad byggnad 
Syftet med detaljplanen är att 
skydda fastighetens 
kulturhistoriska värden vilket 
betyder att hörnhuset i tegel ska 
bevaras. För att skapa ekonomi i 
projektet att renovera hörnhuset 
har det bedömts vara motiverat att 
en ny byggnadsvolym uppförs på 
kvarvarande delar av planområdet. 
Vid ny exploatering kan en effektiv 
markanvändning uppnås med fler 
bostäder i ett centralt läge vilket 
bidrar till kommunens målsättning 
om förtätning i centrala lägen. 
Förtätningen medför även ett ökat 
underlag för handel och service 
samtidigt som den redan utbyggda infrastrukturen nyttjas effektivt. Den befintliga 
västra bebyggelsen på fastigheten skyddas inte från rivning i planen. Berörd 
byggnad bedöms inte inneha sådana värden att den är motiverad att skydda.  

Motiveringen grundar sig på att: 
• Byggnaden är ej utpekad i kommunens kulturmiljöprogram eller 

kulturmiljöinventering och anses därmed inte inneha utmärkande 
kulturhistoriska värden. Därav bedöms inte en antikvarisk utredning av 
berörd byggnad behöva tas fram. 

• Byggnaden från 1945 är en tidstypisk byggnad och utgör inte någon säregen 
byggnad i staden varav den inte bedöms inneha höga arkitektoniska eller 
kulthistoriska värden.  

• Byggnadens tidigare funktion som tryckeri visar på fastighetens kontinuitet 
för tidningsverksamhet men den samhällsnytta som byggnaden tidigare 
besatt har den inte betjänat på många år. Kommunen har gjort bedömningen 
att en större samhällsnytta kan uppnås med bostäder vilket överväger 
fastighetens historiska värden av tidningsverksamhet.  

• Byggnaden är uppförd för tryckeriverksamhet och är inte anpassad för 
bostäder. För att kunna möta bland annat tillgänglighetskrav inom kvarteret 
krävs att ny bebyggelse uppförs.   

• I samband med att planområdet utvecklas till bostadsbebyggelse måste det 
ökade parkeringsbehovet bemötas i enlighet med kommunens 
parkeringsnorm. Kvarterets befintliga bebyggelse innebär begränsade 
parkeringsmöjligheter. I och med tillsatt rivningsförbud för hörnhuset måste 
parkeringar tillskapas på planområdets kvarvarande delar, vilket är möjligt i 
samband med uppförande av ny bebyggelse.  

• Enligt Länsstyrelsens och Västarvets samrådsyttrande kan kvarvarande delar 
av planområdet, utöver hörnhuset, vara föremål för exploatering. 

Figur 13: Illustration över bebyggelse som ej bedöms 
motiverad att skydda.  
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Sol- och skuggförhållanden 
Kommunen har tagit fram en översiktlig solstudie över befintliga och framtida 
förhållanden, se figur 14 och 15 sida 48-49, som redovisar skuggbildning vid vår- och 
höstdagjämning samt i juni vid olika klockslag på dagen. För mer information om 
planområdets förutsättningar se sida 35-36. 

En högre bebyggelse medför en fortsatt hög skuggbildning inom den egna 
fastigheten där innergården ligger i skugga stor del av dygnet. En högre 
byggnadsvolym bidrar med förändrade ljus- och skuggförhållanden för den 
angränsande fastigheten Australien 2. Fastighetens fasader och gårdsmiljö påverkas 
av en ökad skuggbildning under olika delar av dagen men bostadsbebyggelsen 
exponeras för sol på någon yta under hela dagen. De förändrade förutsättningarna 
bedöms även fortsättningsvis uppfylla kraven för solljusinsläpp för bostäder. Att 
tillskapa mer lägenheter centralt bedöms som ett allmänt intresse som väger tyngre 
än förändrade solförhållanden för angränsande fastighet. Angränsande bebyggelse 
öster, söder och väster om planområdet bedöms inte få förändrade ljus- och 
skuggförhållanden efter exploateringen.  

Den översiktliga solstudien över framtida förhållanden visar att förutsättningar 
finns för att uppfylla kraven för dags- och solljusinsläpp i bostäder inom fastigheten 
Australien 3, se figur 15 sida 49. Innergårdens norrläge innebär dock att denna 
ligger i skugga under stor del av dagen men planområdets läge erbjuder boende nära 
avstånd till allmänna platser med god solljustillgång. Fastighetens storlek innebär 
även begränsade möjligheter för tillförande av lekytor inom planområdet och 
boende hänvisas till allmänna lekplatser. 

 



 
48  

 
 

 

 
Figur 14: Solstudie över befintliga förhållanden 
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Figur 15: Solstudie över framtida förhållanden efter ett genomförande av detaljplanen 
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Stadsbild  
Detaljplanen reglerar volym, placering och utformning av ny bebyggelse för att 
säkerställa att områdets värdebärande karaktär bevaras. Ett genomförande av 
detaljplanen medför dock en förändring av stadsbilden då planen möjliggör för 
högre bebyggelse inom kvarteret än vad som i dagsläget finns på platsen. En 
höjdsättning på +190 m ö.h. är synlig från flera håll i staden och kommer att påverka 
stadsbilden med en något förändrad siluett. Bebyggelsen kommer inte synas från 
Storgatan men kommer däremot påverka stadsbilden från andra platser i staden.  

Detaljplanen säkerställer att ny bebyggelse utformas med mansardtak och att 
takmaterialet ska bestå av rött tegel eller röd falsad plåt. Regleringarna innebär att 
byggnadens synliga del enbart skulle bestå av ett rött brutet tak från flera håll i 
staden. I samband med dessa regleringar bedöms höjdsättningen som accepterad då 
ny bebyggelse kommer ansluta till det omgivande taklandskapet. Kommunen 
bedömer att tillåten höjd på ny bebyggelse inte kommer påverka stadsbilden på ett 
sätt som skadar den och inte heller innebära risk för påtaglig skada på stadskärnans 
riksintresse för kulturmiljö.  

Under planarbetet har alternativa höjdsättningar studerats och höjdsättningen har 
studerats med hjälp av volymstudier, se tillhörande underlag Volymstudie och 
siktlinjer – Underlag till detaljplan för Australien 3 för att läsa mer samt se fler 
bilder på hur bebyggelsen kan komma att påverka stadsbilden från olika håll. En 
höjdsättning på +190 m ö.h. anses vara en förutsättning för att en utveckling av 
fastigheten ska komma till stånd vilket i sin tur kan bidra med centrumnära 
bostäder. Nedan visas ett par exempel på den påverkan ny bebyggelse skulle 
innebära. Foton från olika platser redovisas tillsammans med vyer där ny bebyggelse 
redovisas i gult.  

 

 

 

 

Figur 16: Volymstudie – Vy mot fastigheten från Bogesundsgatan 

Bild 11: Vy mot fastigheten från Bogesundsgatan 
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Kulturmiljövärden 
Ett genomförande av planen bedöms utveckla och förstärka både platsens och 
fastighetens kulturmiljövärden vilket är eftersträvansvärt i kommunen. 
Hörnbyggnaden har under de senaste åren förfallit och en upprustning bedöms 
medföra en positiv påverkan på fastighetens kulturvärde. Varsam renovering av 
hörnbyggnaden kan bidra med en förbättrad upplevelse av befintliga värden 
samtidigt som stadskärnans synliga historia kvarstår. Exploatering av nytt 
bostadshus kan tillföra nya tidlager i samklang med den äldre bebyggelsen. Att visa 
på byggnation i olika tidsepoker möjliggör för betraktaren att i stadsrummet se 
historiens olika epoker. 
Detaljplanen möjliggör för högre byggnation inom området än vad det är i nuläget. 
Kommunen anser att det är av större vikt att försöka skapa möjlighet för fler 
bostäder i ett attraktivt läge än att uteslutande uppföra ny byggnation i samma höjd 
som befintlig. Det är dock av stor vikt att den arkitektoniska framställningen av den 
nya högre bebyggelsen håller en hög standard och att ny bebyggelse uppförs på ett 
sätt som anpassas till befintliga byggnader. I planen är utformningen av ny 

Figur 17: Volymstudie – Färgaregränden sedd från Strandgatan 

Bild 12: Färgaregränden sedd från Strandgatan 
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bebyggelse reglerad för att den ska sluta an till omgivande bebyggelse och de värden 
som bedömts som karaktäristiska för både stadsbild och kulturmiljövärden.  

Vid utbyggnad av invändigt parkeringsgarage där en innergård anläggs på bjälklag 
kan marknivån på innergården komma att höjas. För att kunna tillskapa en sådan 
mängd parkeringar som krävs i enlighet med kommunens parkeringsnorm kan 
parkeringsgarage i två våningar komma att krävas. Konsekvenserna av ett 
parkeringsgarage i två våningar blir att marken inom fastigheten höjs cirka tre 
meter, till som högst +176,1 m ö.h. och hamnar ovanför mark på intilliggande 
fastighet. En sådan exploatering skulle innebära att hörnhusets befintliga 
källarentréer från gården byggs över för att kunna nyttjas för angöring till 
parkeringsgaraget direkt från källarplan. Källarvåningens dörrpartier, ett fåtal 
kvadratmeter maskinslaget tegel och fönsterpartier med murade valvbågar skulle 
byggas in. De berörda beståndsdelarnas kulturhistoriska värden bedöms som 
mycket små då hörnhusets fasad mot innergården har genomgått flera förändringar 
sedan uppförandet. Nyttan av ett parkeringsgarage bedöms överväga de värden som 
byggs för och inte kan bevaras.  

Gator och trafik 
Motortrafik 
Detaljplanen medger en ökad byggrätt vilket medför en ökad trafik i planområdets 
närhet. Exploateringen förväntas medföra en ökning på cirka 125 
fordonsrörelser/dag i planområdets närområde. Den trafikökning som ett 
genomförande av planen ger upphov till bedöms innebära en acceptabel påverkan på 
trafikmiljön.  

Kvarterets parkeringsgarage angörs från tvärgatan Färgaregränden. Tvärgatornas 
uppgift är att samla ihop in-/utfarter från de mellanliggande kvarteren för att 
minimera antalet in-/utfarter på huvudgatorna. Färgaregränden har små 
trafikflöden av både bilar och gående varför olägenheten av ytterligare en infart 
bedöms vara begränsad. 

Kollektivtrafik 
Närheten till centrum ökar möjligheten och sannolikheten att människor går och 
cyklar. Ett genomförande av detaljplanen kan även bidra till ett ökat underlag för 
kollektivtrafiken. 

Hälsa och säkerhet 
Omgivningsbuller 
Den nya bebyggelsen bidrar till en viss trafikökning på de närliggande gatorna vilket 
kan innebära en marginell ökning av bullernivåer för både befintlig och ny 
bostadsbebyggelse jämfört med nuläget. Enligt genomförd trafikbullerutredning 
kommer dock inte bullernivåerna inom planområdet öka med sådana nivåer att de 
överskrider riktvärden enligt gällande trafikbullerförordning. Kommunen bedömer 
därmed att planens genomförande inte heller kommer innebära bullerstörningar 
över gällande riktvärden för boende i närområdet. En tillfällig bullerpåverkan 
kommer däremot uppstå i samband med exploatering. 
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Översvämning 
Vid planering av den interna dagvattenhanteringen behöver översvämningsrisken i 
samband med skyfall tas i beaktning. Ifall instängda lågpunkter undviks och 
utformning tar hänsyn till rinnvägen utmed Färgaregränden undviks potentiella 
översvämningsrisker.  

Sociala perspektiv 
Barnperspektivet 
Planen innebär ett litet tillskott av bostäder i en central miljö. Närhet till 
målpunkter, kollektivtrafik och gång- och cykelvägar ger barn och ungdomar större 
möjlighet att röra sig självständigt i staden. Fastighetens storlek innebär dock 
begränsade möjligheter för tillförande av lekytor inom planområdet vilket medför 
att boende hänvisas till allmänna lekplatser. Inga miljöer avsedda för barn och 
ungdomar tas i anspråk eller påverkas av planens genomförande. Planen bedöms 
inte innebära några påtagliga konsekvenser utifrån barnperspektivet.  

Jämlikhet 
Planen innebär förtätning av stadskärnan och tillför bostäder i en central miljö. 
Bostäder i ett centrumnära läge med korta avstånd till arbetsplatser, service och 
kollektivtrafik kan skapa förutsättningar för alla människor att få ihop ett 
fungerande vardagsliv.  

Trygghet 
Detaljplanen möjliggör för både ny exploatering och renovering av hörnhuset vilket 
skulle förbättra intrycket av fastigheten och kan bidra till upplevelse av trygghet i 
området. I samband med att fastigheten åter tas i bruk skapas förutsättningar för att 
fler människor uppehåller sig i området under större delar av dygnet. Folkliv kan ses 
som en förutsättning för en ökad upplevd trygghet i stadsrummet och byggnationen 
kommer inte enbart öka tryggheten inom planområdet utan också skapa underlag 
för ett tryggare stadsliv i omkringliggande områden. 

Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att ingen ny detaljplan upprättas och gällande detaljplan 
fortsätter gälla. Om ny detaljplan inte upprättas begränsas markanvändningen till 
bostäder och handel. Kontor och övrig centrumverksamhet inryms dock inte i den 
tillåtna markanvändningen. Befintliga byggnader kan rivas då inget rivningsförbud 
finns i gällande detaljplan. Däremot får hörnhuset inte förändras på ett sådant sätt 
att dess yttre form eller karaktär mot gata förvanskas. Nollalternativet innebär även 
att bebyggelse enbart får uppföras med en byggnadshöjd på +178 meter över havet, 
motsvarande sex meter, i planområdets västra del. Det skulle innebära en mindre 
effektivt utnyttjad mark och svårigheter att uppföra ny bostadsbebyggelse med 
tillhörande parkeringar. 
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Genomförande 
Detaljplanen för Australien 3 har varit utskickad på granskning under perioden 30 mars – 26 
april 2022.  

Handlingar har funnits tillgängliga i stadshuset entré, på Miljö- och samhällsbyggnad på 
Höjdgatan 3 och på Ulricehamns kommuns hemsida. Handlingarna och underrättelse har 
sänts till berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Ett allmänt informationsmöte ägde rum i Ulricehamns stadshus den 20 april 2022.  

 

Ändringar 
Sedan granskningsförslaget har detaljplanen i huvudsak reviderats inom följande punkter: 

 Detaljplanen har kompletterats med information om att uppförande av plank, staket 
och mur är tillåtet på korsmark för att möjliggöra en avskärmning mellan fastigheterna 
Australien 3 och 2.  

 De tidigare beskrivna fastighetsvisa konsekvenserna har tagits bort. 
o Fastighetsregleringen mellan fastigheterna Australien 3 och 2 har tagits bort då 

det inte är en direkt konsekvens av detaljplanen.  
o Fastighetsregleringen där kommunen avsåg att lösa in kvartersmark framför det 

avfasade hörnet på tegelbyggnaden har tagits bort då ytan istället planläggs som 
prickad kvartersmark för att möjliggöra entré på hörnet.  

 Reglering av inglasade balkonger har omformulerats och brutits ut från tidigare 
planbestämmelse (f6) och tillförts som en separat planbestämmelse (f7) för att 
tydliggöra dess syfte. 

 Planbestämmelse s1, om bottenvåningens användning mot Storgatan, har 
omformulerats för att tydliggöra dess syfte.  

 Planbestämmelse om att upphäva strandskyddet inom planområdet har tillförts i 
plankartan. Strandskyddet var avsett att upphävas även i granskningsförslaget men 
bestämmelsen hade glömts bort i plankartan. 

Utöver nämnda punkter har även andra mindre justeringar skett i planbeskrivningen efter 
granskningsskedet. 
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Inkomna yttranden med förvaltningens 
kommentarer 
Nedan redovisas de yttranden som inkommit. Synpunkterna har i vissa fall sammanfattats i 
denna sammanställning. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 

 Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen kan godtas och därmed inte kommer att prövas 
av Länsstyrelsen om planen antas. 
 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

o Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
o Mellankommunal samordning blir olämplig 
o Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
o Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och säkerhet samt risken 

för olyckor, skred och erosion 
o Miljökvalitetsnormer (MKN) riskerar att inte följas 

 
Kommentar: Noteras.   

 Förorenad mark 
Länsstyrelsen anser att föroreningssituationen har hanterats i tillräcklig 
utsträckning inom ramen för planen. Planbestämmelsen är däremot otydlig och bör 
ändras till ”marken ska saneras till nivå som är godtagbar för känslig 
markanvändning innan bygglov beviljas”. 
 
Kommentar: Noteras. Formuleringen av planbestämmelsen ändras inte. 
Kommunen anser att befintlig formulering möjliggör för olika lösningar, 
exempelvis saneringsåtgärder eller byggnadstekniska lösningar, som säkerställer 
människors hälsa utan att kräva orimliga saneringsåtgärder. Åtgärden önskas 
även villkoras mot startbesked och inte bygglov för att möjliggöra parallella 
processer för byggherren.  
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2. Lantmäteriet 
 Delar av planen som skulle kunna förbättras 

Under rubriken Fastighetsbildningsåtgärder inom kvartersmark under 
Fastighetsrättsliga frågor beskrivs en fastighetsreglering mellan Australien 2 och 
Australien 3 som en konsekvens av antagandet av detaljplanen. Lantmäteriet vill 
påminna om att området ligger utanför planförslaget. En framtida 
fastighetsreglering av området kommer bedömas utifrån den nu gällande 
detaljplanen för området. Det kan förtydligas att fastighetsregleringen inte är en 
direkt konsekvens av det nu framtagna planförslaget. Behovet av 
fastighetsregleringen är lika stort med nu gällande detaljplan som det blir om den 
nya detaljplanen antas.  
 
Kommentar: Revideras. Fastighetsregleringen inom kvartersmark tas bort från 
fastighetsvisa konsekvenser.  

3. Trafikverket 
 Riksintresse nya stambanor 

Trafikverket befarar i nuläget ingen risk för påtagligt försvårande eller utnyttjande 
av riksintresset nya stambanor. Trafikverket vill trots det framföra att det finns 
osäkerheter kring sträckningen för den kommande nya stambanan. För närvarande 
pågår ingen formell planläggningsprocess av ny stambana på delsträckan Borås–
Jönköping. Enligt Trafikverkets liggande förslag till nationell plan för perioden 
2022-2033, om vilket regeringen förväntas fatta beslut i juni 2022, bedöms en 
sådan planläggningsprocess kunna påbörjas omkring 2026. 
 
Aktuellt planområde ligger inom utredningsområdet för den ÅVS, 
Åtgärdsvalsstudie Höghastighetsjärnväg Linköping–Borås, daterad 2018-03-31, 
publikationsnummer 2018:104, som har tagits fram för sträckan Linköping-Borås. 
Utredningsområdet omfattas av ett riksintresseutpekande enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken. Trafikverket hänvisar tills vidare till beskrivningar och resultat från 
den. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

 Buller 
Enligt planbeskrivningen har en ny bullerutredning tagits fram och som grund för 
den har en trafikuppräkning för 2040 gjorts. I planbeskrivningen anges att 
utredningen visar att gällande bullerriktvärden innehålls. De närmaste statliga 
vägarna (väg 1704 och 46) ligger drygt en kilometer från planområdet och 
tillsammans med ÅDT och hastighet på vägen bedömer Trafikverket att 
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bullerstörningar från det statliga vägnätet i aktuellt detaljplaneområde är 
begränsat. Trafikverket kommer därför inte att granska bullerutredningen närmare 
och har därmed inga synpunkter ur bullersynpunkt. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

 MSA-ytan för Jönköpings flygplats 
Plankartan medger inte nockhöjder över 20 meter, därmed befaras inte någon 
påverkan på MSA-ytan för riksintresset Jönköpings flygplats. Ingen 
flyghinderanalys behöver utföras. 
 
Kommentar: Noteras. 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   
4. Ulricehamns Energi 

 Ulricehamns Energi AB har inga synpunkter på detaljplanen.   
 
Kommentar: Noteras. 

Övriga 
5. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

 Räddningstjänsten har inga synpunkter på detaljplanen.  
 
Kommentar: Noteras. 

6. Postnord Sverige AB 
 Postnord framför information om att post ska kunna delas ut miljövänligt, 

kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och 
brevbärare. Vid nybyggnation av flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. PostNord ska kontaktas i god tid för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring av 
befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen. 
 
Kommentar: Noteras. 
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7. Bolon AB 
 Bolon AB har tagit del av detaljplanen och välkomnar en renovering av fastigheten. 

En övergiven fastighet drar åt sig skadedjur och bidrar inte på något sätt till en 
levande stadskärna så Bolon är helt med på renoveringen. Dock kommer Bolon 
vara nära grannar till Australien 3 och för båda fastigheternas trevnad finns några 
saker att ta i beaktandet. För Bolons del, som bedriver en stor del av sin verksamhet 
i fastigheten Australien 2, kommer nybygget förändra karaktären på deras innegård 
på ett markant sätt och Bolon känner viss oro för hur det kommer påverka dem.  
 
”Miljö- och solförhållandena runt och på vår innegård kommer bli betydligt sämre 
genom nybyggnationen av ”tryckeridelen”. Självklart är vårt önskemål att slippa en 
allt för hög byggnad som närmaste granne. Och för både de nya boendes och vår 
trevnad vore det önskvärt att inte ha fönster in mot vår innegård med tanke på 
störande insyn och störande ljud.” 
 
Kommentar: Noteras. Inga ändringar görs i planen. Nybyggnation på 
Australien 3 kommer innebära en förändring av karaktären på Bolons innergård. 
Det bedöms dock finnas möjligheter för en omsorgsfull gestaltning av ny 
bebyggelse, samt innergård, som kan vara både funktionell och snygg för båda 
parter. 
 
En byggnadsvolym som är högre än den befintliga byggnaden i planområdets 
västra del kommer bidra med förändrade solförhållanden för den angränsande 
fastigheten Australien 2. Förändringen har dock bedömts som acceptabel utifrån 
översiktliga solstudier. Att tillskapa fler centrala lägenheter bedöms vara ett 
allmänt intresse som väger tyngre än det enskilda intresset av förändrade 
solförhållanden för den angränsande fastigheten. Tillförandet av en 
byggnadsvolym som är högre än den befintliga byggnaden bedöms som 
nödvändigt för en effektiv markanvändning och utveckling av fastigheten. Det 
finns även ett allmänt intresse i att hörnhuset renoveras. En höjdsättning på +190 
m ö.h. anses vara en förutsättning för att en utveckling av fastigheten ska komma 
till stånd. 
 
För att ny bebyggelse ska ges förutsättningar för att uppnå de kravställningar 
som Boverkets byggregler (BBR) ställer på dagsljustillgång kan fönster mot 
Bolons innergård inte förbjudas. Detaljplanen reglerar att fria gavlar ska 
utformas omsorgsfullt för att säkerställa att dessa inte uppförs som kala 
brandväggar. Om gaveln mot Australien 2 skulle uppföras som en brandvägg 
utan fönster riskerar upplevelsen av den nya byggnaden bli än mer markant. En 
omsorgsfull gestaltning kan istället nyttjas för att bidra till upplevelsen av en mer 
mänsklig skala och harmonisera bättre med befintlig bebyggelse. 
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 Den höjda innegården på Australien 3 ser Bolon inte som ett problem men de 

föreslår att byggherren på något sätt skärmar av så de slipper störa varandra. Bolon 
framför att de bedriver en verksamhet där de före pandemin hade mellan 1000-
1500 gäster/år på Storgatan 29.  
 
”Innegården är en central plats och hjärtat i huset, därför värnar vi mycket om 
denna yta. Där vill vi gärna bli inblandade och hitta en lösning som blir funktionell 
och snygg för båda parter och hoppas vi kan ha en dialog runt detta när projektet 
kommer så långt.” 
 
Kommentar: Revideras. Planbestämmelsen för korsmark kompletteras med 
information om att uppförande av plank, staket och mur är tillåtet för att 
möjliggöra en avskärmning mellan fastigheterna. Det bedöms finnas möjligheter 
för en omsorgsfull gestaltning som kan vara både funktionell och snygg för båda 
parter. Informationen vidarebefordras till byggherre och kommunen uppmuntrar 
till en dialog mellan de berörda parterna. 
 

 Bolon önskar bli regelbundet uppdaterade med information runt processen, 
renovering/byggnation för att kunna anpassa sin verksamhet efter detta. Bolon 
framför att de har mycket daggäster på konferens och möten och ser att störande 
oljud kommer bli en del av vardagen. Önskar därför en löpande och öppen dialog 
med byggherren. 
 
Kommentar: Noteras. Informationen vidarebefordras till byggherre och 
kommunen uppmuntrar till en dialog mellan de berörda parterna. 

 

 

   Pär Norgren                   Paulina Persson 
Tf. Planchef                                                          Planarkitekt 
  Planenheten                           Planenheten 

   Miljö och samhällsbyggnad             Miljö och samhällsbyggnad 
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Samrådets genomförande  
Detaljplan för Australien 3 m.fl. har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6-37 § PBL under 
tiden 27 maj- 17 juni 2015. Samrådshandlingar och underrättelse har sänts till berörda 
sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i stadshuset 
utställningshall, på Miljö- och samhällsbyggnads i stadshuset, i biblioteket, samt på 
kommunens hemsida www.ulricehamn.se. 

Under samrådstiden har nio skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna skickas till beredande utskottet i Ulricehamn för granskning. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Lantmäteriet 
2. Länsstyrelsen 
3. Statens geotekniska institut, SGI 
4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
5. Trafikverket 

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.   
6. Ulricehamns Energi AB 

Övriga 
7. Skanova  
8. Ägare till Australien 2  
9. Västarvet 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Hörnhuset i tegel skyddas från rivning och förvanskning. Byggnaden förses med 
skyddsbestämmelser i form av rivningsförbud, skydd av kulturvärden samt varsamhet. 

Detaljplanen kompletteras med planbestämmelse om villkor för startbesked. Byggnation 
får inte påbörjas innan marken godkänts av tillsynsmyndigheten.  

Detaljplanen har uppdaterats med en bullerutredning från 2021 för den planerade 
bebyggelsen som grundar sig på trafikmängder uppmätta under oktober 2021 och 
redovisar både beräknad trafikalstring samt prognos för en framtida trafiksituation.  

Bestämmelse om skydd mot störningar (omgivningsbuller) tas bort. Planområdet bedöms 
ha förutsättningar för att uppfylla gällande riktvärden för bostadsbebyggelse enligt 
trafikbullerordningen utan detaljplanelagda krav på åtgärder.  

Den geotekniska utredningen har kompletterats med information om 
stabilitetsförhållanden.  

http://www.ulricehamn.se/
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Planbestämmelse om gröna tak har tagits bort. Regleringen bedöms inte vara nödvändig 
för att göra platsen lämplig för ändamålet eller för att uppnå detaljplanens syfte. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om påverkan på MKN och miljömålen. 

Planbeskrivningen kompletteras med en mer utförlig beskrivning av eventuella risker för 
översvämning vid skyfall.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om hur barnperspektivet tagits hänsyn 
till. 

Detaljplanen reglerar ny bebyggelse till en högsta nockhöjd på +190 meter över havet vilket 
innebär att ny bebyggelse får uppföras tre meter högre än den bevarade hörnbyggnaden, 
motsvarande ungefär en våning.  

Ny bebyggelse tillåts utformas med balkonger mot/över Färgaregränden. 

En översiktlig solstudie har tagits fram som redovisar skuggbildning av befintliga samt 
framtida förhållanden för att utreda de förändrade förutsättningarna.  

En kulturmiljöanalys har genomförts för hörnbyggnaden.  

Detaljplanen möjliggör för varsam renovering av hörnhuset medan gårdsbyggnaden tillåts 
ersättas med en ny byggnad vars volym, höjd och utförande regleras i detaljplanen för att 
säkra att hänsyn tas till kringliggande bebyggelse och kulturmiljö.  

Statliga verk och myndigheter 
1. Lantmäteriet 

• Lantmäteriet har inget att erinra.  
Kommentar: Noteras.  

2. Länsstyrelsen 
• Frågor som berör riksintresse, hälsa och geoteknik måste lösas på ett 

tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 
 
Riksintresse för kulturmiljö  

• Planen är belägen inom riksintresse för kulturmiljö och inom en fornlämning. 
Byggnaden mot Storgatan är q-märkt i gällande detaljplanen, vilket innebär 
särskild miljöhänsyn avseende kulturvärdena. Den utgör kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse och är värderad i kulturmiljöprogrammet. Hörnhuset (byggnaden mot 
Storgatan) har ett historiskt värde som speglar den verksamhet som bedrivits i 
byggnaden. Byggnaden har även kulturhistoriskt och stadsbildsmässiga värden. 
Den nya byggnaden kommer att påverka stadsbilden. I konsekvensbeskrivningen 
anges att indirekt berörs de värdekärnor som pekas ut i riksintressebeskrivningen 
genom att den nya bebyggelsen exponeras mot Storgatan och delvis blir synlig 
från torget och miljön kring kyrkan och rådhuset. Ulricehamns kommun anger att 
detaljplanen inte bedöms medföra någon påtaglig negativ påverkan vad gäller att 
tolka riksintressevärdena eller upplevelse av dessa. Kommunen menar att den 
höga ambitionen i gestaltning av nybyggnationen tillför nya stadsbildsvärden som 
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kompenserar rivningen av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden mot 
Storgatan.  

 
Länsstyrelsen delar inte denna uppfattning utan anser att rivningen av en 
kulturhistoriskt och stadsbildmässigt högt värderad karaktärsbyggnad i en central 
och viktig del av riksintresseområdet måste betraktas som påtaglig skada. 
Länsstyrelsen anser att en rivning av hörnhuset skulle leda till att riksintresset för 
kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken inte tillgodoses. 
 
Länsstyrelsen anser att hörnhuset i plankartan ska få rivningsförbud. Övriga 
kvarvarande delar av planområdet kan fortsatt vara föremål för en exploatering. 
Möjlighet av att endast behålla fasaden på hörnhuset gentemot Storgatan och 
Färgaregränden kan undersökas.  
Kommentar: Beaktas. Kommunen avser i granskningsförslaget att bevara 
hörnhuset och skydda dess kulturhistoriska värden från förvanskning. En 
kulturmiljöanalys som inbegriper en kulturmiljöanalys har genomförts för att 
utreda bland annat hörnbyggnadens värden samt betydelse för stadsbilden och 
riksintresset för kulturmiljö. Enligt utredningen utgör byggnaden en särskilt 
värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen och omfattas därmed av 
förvanskningsförbud (PBL 8:13). Byggnaden förses med skyddsbestämmelser i 
form av rivningsförbud, skydd av kulturvärden samt varsamhet.  
 
Hälsa 

• Inom fastigheten har det bedrivits tryckeriverksamhet som utgör riskklass 3, 
baserat på MIFO fas 1 Inventering. En översiktlig markteknisk undersökning 
omfattande Australien 3 har därav utförts. Halter av bly redovisas över riktvärden 
för KM. Länsstyrelsen kan inte utesluta föroreningar i mark. Kommunen behöver 
tydligare beskriva varför de anser att en sanering av planområdet inte är 
nödvändigt.  
Kommentar: Beaktas. Detaljplanen har kompletterats med planbestämmelse 
om villkor för startbesked. Byggnation får inte påbörjas innan marken godkänts 
av tillsynsmyndigheten vilket innebär att marken under befintlig byggnad 
behöver utredas efter rivningsåtgärder och eventuella saneringsåtgärder vidtas. 
Planbeskrivningen har kompletterats med tydligare beskrivning om förorenad 
mark och behov av åtgärder.  
 

• Planområdet är utsatt för buller. Länsstyrelsen instämmer med kommunen att 
avstegsprinciper för buller föreligger så länge krav ställs på ljuddämpad sida. 
Planbestämmelsen för buller på plankartan är korrekt förutom meningen 
”Undantag från bestämmelsen kan ges för enstaka lägenhet om det krävs för att 
skapa en fungerande helhet.” För att prövningsgrunden om buller ska falla bort 
krävs att denna menings tas bort. 
Kommentar: Detaljplanen har uppdaterats med en bullerutredning från 2021 
för den planerade bebyggelsen. Planområdet bedöms enligt denna ha 
förutsättningar för att uppfylla gällande riktvärden för bostadsbebyggelse 
enligt trafikbullerordningen. Därmed ställer detaljplanen inga krav på 
planlösning eller skyddad sida för bostäder. Se Planbeskrivning sida 41. 
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• Länsstyrelsen instämmer också i Trafikverket synpunkter att bullerutredningen 
behöver innefatta en prognos för en framtida trafiksituation.  
Kommentar: Beaktas. Bullerutredningen analyserar beräknade bullernivåer 
2040 för befintligt vägnät enligt aktuella riktvärden. 
 

• I den geotekniska utredningen saknas en analys av stabilitetsförhållandena med 
hänsyn till avsett planändamål. Stabilitetsförhållandena för planerad bebyggelse 
behöver tydliggöras och redovisas i handlingarna. Krävs det åtgärder eller 
restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.  
Kommentar: Beaktas. Den geotekniska utredningen har kompletterats och det 
konstateras att stabiliteten är tillfredsställande för framtida förhållanden. Se 
Planbeskrivning sida 42. 
 
Synpunkter enligt annan lagstiftning 

• Länsstyrelsen noterar att kommunen i planbeskrivningen anger att markarbeten 
och nybyggnation ska föregås av arkeologisk förundersökning och eventuell 
utgrävning. Vidare anger detaljplanen att om fornlämning påträffas vid grävning 
eller annat arbete föreligger anmälningsplikt enligt Lag om kulturminnen (2 kap 
KML). Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning. 
Kommentar: Noteras. En arkeologisk förundersökning har utförts år 2017. Vid 
undersökningen påträffades inga lämningar som motiverar ytterligare 
undersökningar, se sida 40. Skulle fornlämning påträffas vid grävning eller 
annat arbete föreligger fortfarande anmälningsplikt.  
 

• Ledningsnät för vatten- och avlopp finns utbyggt längs Storgatan och i 
Färgaregränden. Kommunen anger vidare att möjligheterna att omhänderta 
dagvatten lokalt inom fastigheten är starkt begränsade. Att dagvatten från 
kvarteret kommer ledas till det allmänna dagvattennätet i omgivande gator och att 
planbestämmelse har införts att uthus- och komplementbyggnader förses med s.k. 
”gröna tak” som bl.a. fördröjer dagvattnet. Länsstyrelsen ser svårigheterna att 
lokalt kunna ta hand om dagvattnet och välkomnar att planbestämmelse införs 
om ”gröna tak” för uthus och komplementbyggnader.  
Kommentar: Noteras. En hantering där dagvatten leds till det allmänna 
dagvattennätet efter eventuell fördröjning bedöms som tillräcklig, se sida 34 och 
45. Möjligheterna till planlagd infiltration på fastigheten har bedömts som 
starkt begränsade. Viss fördröjning av dagvatten från de hårdgjorda ytorna 
uppmuntras dock. Planbestämmelse om gröna tak har däremot tagits bort till 
granskningsversionen. Regleringen bedöms inte vara nödvändig för att göra 
platsen lämplig för ändamålet eller för att uppnå detaljplanens syfte. 
 

• Kommunen behöver i planbeskrivningen redogöra för påverkan på MKN på 
vattenskyddsområdet och sjön Åsunden.  
Kommentar: Kompletteras. Se sida 47. 
 

• En översiktlig redovisning av hur detaljplanen påverkar miljömålen är önskvärt.  
Kommentar: Kompletteras. Se sida 46. 
 

• Kommunen anger att planområdet kan anslutas till det kommunala 
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fjärrvärmenätet vilket är bra ut energihållningssynpunkt. Planområdets 
kollektivtrafiknära läge är vidare positivt ur ett energiperspektiv. För optimering 
av solenergipotential i detaljplaneringen se gärna vägledningen Solceller i 
samhällsplanering.   
Kommentar: Noteras.  
 

• Länsstyrelsen anser att samtliga projekt bör ta hänsyn till effekterna av ett 
förändrat klimat. Detaljplaneområdet berörs främst av en ökad och intensivare 
nederbörd samt stigande sjönivåer för Åsunden. Kommunen utgår ifrån en 
riskkartering för översvämningar som SMHI har tagit fram år 2000 och som 
bygger på 100 års regn där maxnivån ligger på 166,0. Då planområdet ligger på 
nöjderna 170,5-175,0 föreligger ingen risk för höga vattenstånd. Planområdets 
lutning för likaså att området inte utsätts för risk för översvämning vid skyfall.  
Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen kompletteras med en mer utförlig 
beskrivning av eventuella risker för översvämning vid skyfall. Se sida 41.  
 

• Enligt PBL 8 kap. 9 § ska det vid nyuppförande av bostäder på tomten eller i 
närheten finnas tillräckligt utrymme för lek. Barn och ungas utemiljöer ska utgå 
ifrån kvaliteter (grönska, tillgång till skugga, säkert, tillgängligt) och placering 
(nära t.ex. inom 300 meter). I de vägledningar som finns anges att takterrasser 
endast ska räknas in som kompletterande utemiljöer för barn. Hur 
barnperspektivet tagit hänsyn till bör alltid beskrivas i en detaljplan när det gäller 
bostäder.  
Kommentar: Kompletteras. Se sida 45 och 54. 
   
Övriga frågor  

• Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att genomförandet av 
planförslaget förutsätter att strandskyddet upphävs. De särskilda skälen som 
anges för att upphäva är godtagbara.  
Kommentar: Noteras.  
 
Behovsbedömning 

• Kommunen bedömer att förslaget inte innebär en betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen bedömer dock att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens 
genomförande, föreligger. Länsstyrelsen anser att en rivning av hörnhuset skulle 
leda till att riksintresset för kulturmiljövård enligt 3 kap. miljöbalken inte 
tillgodoses. Samråd ska hållas med Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning.  
Kommentar: I granskningsförslaget avses hörnhuset bevaras och skyddas i 
detaljplanen från rivning. Kommunen bedömer därav att ingen strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Ulricehamns kommun gör 
bedömningen att genomförandet av aktuell detaljplan inte innebär en betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses enligt PBL 4 kap. 34 §. Frågan har 
samråtts med länsstyrelsen 2021-11-25 vilka inte gav några indikationer på att 
göra en annorlunda bedömning. 

3. Statens geotekniska institut, SGI 
• Utförd geoteknisk undersökning har huvudsakligen syftat till att bemöta schakt- 



8 (9) 

 

och grundläggningsförhållanden. SGI bedömer att de geotekniska 
förutsättningarna är gynnsamma.  
Kommentar: Noteras. 
 

• I den geotekniska utredningen saknas en analys av stabilitetsförhållandena med 
hänsyn till avsett planändamål. Det är därmed oklart om stabiliteten är 
tillfredställande för planerad bebyggelse. Stabilitetsförhållanden för planerad 
bebyggelse ska tydliggöras och redovisas i handlingarna.   
Kommentar: Beaktas. Den geotekniska utredningen har kompletterats och det 
konstateras att stabiliteten är tillfredsställande för framtida förhållanden. Se 
sida 42. 

4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
• Området ligger på en plats där räddningstjänsten har en insatstid som understiger 

10 minuter. Om utrymning från byggnader förväntas ske med hjälp av 
räddningstjänstens utskjutsstegar får byggnaderna maximalt ha 11 meter till 
fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast innehålla bostäder, kontor, 
industri eller liknande. Om utrymning från byggnaden förväntas ske med 
räddningstjänstens stegbil får byggnaderna maximalt ha 22 meter till fönstrets 
eller balkongräckets nedre kant och endast innehålla bostäder, kontor, industri 
eller liknande. 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om 
brandskydd och utrymning, se sida 25. Frågan om brandskydd och utrymning 
bevakas under bygglovsskedet.  

• Om utrymning via stegbil behövs och räddningstjänsten behöver komma åt på 
baksidan eller eventuell innergård, ska detta vara möjligt. Detta gäller om det 
finns lägenheter som inte nås från gatan och där räddningstjänsten förväntas 
utgöra den andra utrymningsvägen. Om detta innebär att räddningstjänsten 
höjdfordon behöver ställas ovanpå parkeringsgaraget ska bärigheten i garagets tak 
särskilt beaktas. 
Kommentar: Noteras.  

5. Trafikverket 
• Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för bostäder i centrala delar 

av Ulricehamns tätort med närhet till service, skola, arbetsplatser och 
kollektivtrafik.  
Kommentar: Noteras. 
 

• Australien 3 m fl ligger inom riksintresseområde för framtida järnväg - 
Götalandsbanan. Området är dock stort och har hittills endast studerats i 
förstudie. Trafikverket har idag inte underlag för att kunna bedöma hur 
planområdet kan komma att påverkas av framtida järnvägssträckning. Vi arbetar 
dock med att ta fram åtgärdsvalsstudier för bland annat sträckan Linköping – 
Borås gällande höghastighetsjärnväg. Åtgärdsvalsstudierna ska utgöra underlag 
till nationella infrastrukturplanen 2018 och ska säkerställa ”byggbara linjer” inom 
förstudieområdet. Arbete med att reservera plats för järnvägskorridorer beräknas 
vara klar år 2020. 
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Kommentar: Noteras. I nuläget finns inget beslut om slutlig lokalisering av 
järnvägen. Trafikverkets utredningsområde täcker stora delar av kommunen. 
Planområdet ligger inom ett område där kommunen bedömt det som osannolikt 
att järnvägen kommer att gå med hänvisning till befintlig bebyggelse. I enlighet 
med kommunens kommande översiktsplan ”Ulricehamn 2040” tas därför ingen 
hänsyn till framtida järnväg inom detta område.  
 

• Trafikverket noterar att detaljplanens bullerstörningar grundas på 
bullerutredning som är framtagen 2012-11-20. Det framgår inte från vilket år som 
redovisade trafikmängder kommer från, samt om trafikmängderna är uppräknade 
till aktuell tidpunkt. Det framgår heller inte om det gjorts någon prognos för en 
framtida trafiksituation.  
Kommentar: Beaktas. Detaljplanen har uppdaterats med en bullerutredning 
från 2021 för den planerade bebyggelsen. Utredningen grundar sig på 
trafikmängder uppmätta under oktober 2021 och redovisar både beräknad 
trafikalstring samt prognos för en framtida trafiksituation. Se sida 41. 
 

• Trafikverket anser att trafiksiffror och bullernivåer ska säkerställas. 
Bullerutredningen bör utgå från trafiksiffror för år 2030, i enlighet med 
Trafikverkets uppräkningstal.  
Kommentar: Beaktas.   
 

• Gällande riktvärden för buller från vägtrafik ska uppnås för bostäder vid 
detaljplanens genomförande. Att detta kan klaras ska redovisas i 
bullerutredningen och säkerställas i detaljplanen. Trafikverket förutsätter även att 
Boverkets Byggregler samt svensk standard för ljudklassning följs.   
Kommentar: Beaktas. 

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.   
6. Ulricehamns Energi 

• Gällande teknisk försörjning så är fastigheten ej ansluten till fjärrvärme idag. 
Under tekniska frågor för vatten och avlopp så kan en viss ombyggnation komma 
att krävas.  
Kommentar: Noteras. 
 

• Vid grundläggning där man behöver ut i omgivande gatumark för schakter och 
användande av temporära stödkonstruktioner behöver eventuellt förbesiktning 
ske av ledningar, typ ledningsfilmning där så är möjligt och där ledningar ska 
kvarligga utan nödvändig omläggning.   
Kommentar: Noteras. 
 

• UEAB kommer inte att ställa några krav på fördröjning av dagvatten på tomtmark 
varför en lämplig skrivning borde vara att dagvatten leds till det allmänna 
dagvattennätet efter eventuell fördröjning.  
Kommentar: Beaktas. 
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Övriga 
7. TeliaSonera Skanova  

• TeliaSonera Skanova låter framföra att det ej finns något att invända mot 
förslaget. Skanova har anläggningar i Storgatan. Dessa bör ej påverkas av 
planerad exploatering.  
Kommentar: Noteras. 

8. Ägare till Australien 2  
• En önskan om ökad byggrätt motiverar inte att riva en byggnad med så höga 

arkitektoniska och byggnadskulturella värden som huvudbyggnaden på Australien 
3 besitter. Det är inte utan anledning som den i gällande detaljplan har 
beteckningen q. I samrådshandlingen finns ingen tydlig motivering till rivning, 
vilket är minimikrav. Av illustrationerna att döma är det nya förslaget en 
stadsbildsförsämring jämfört med dagsläget och därför inte godtagbart.  
Kommentar: Beaktas. Kommunen avser i granskningsförslaget att bevara 
hörnhuset och skydda dess kulturhistoriska värden från förvanskning. 

 
• Att tillåta att våningsantalet mot gården går upp till hela fem våningsplan är att 

helt frångå principen om att hålla sig till skala liknande omgivningen. Mot vår 
fastighet bildas en kraftig skuggande vägg, delvis i fastighetsgräns, som 
sammantaget ger stora insynsproblem och kraftig beskuggning mot den enda gård 
vi har och mot vilken de allra flesta av våra fönster är vända. Givet att de flesta av 
förslaget balkonger kommer att vara mot gården, då det inte är tillåtet mot gatan, 
blir skadan desto större.  
 
En nedtrappning av byggrätten mot Färgaregränden och en takfotshöjd som är 
lika mot gata och gård, skulle avsevärt minska denna problematik.  
Gårdsbyggnadens höjning jämfört med dagsläget bör trappas ner mot vår 
fastighet av samma skäl som ovan.  
Kommentar: Ny bebyggelse regleras till en högsta nockhöjd på +190 meter 
över havet. Det innebär att ny bebyggelse får uppföras tre meter högre än den 
bevarade hörnbyggnaden vilket motsvarar ungefär en våning. På grund av 
markens lutning mot Åsunden, samt dagens byggnadskonstruktion, innebär det 
bebyggelse i sex våningar mot Australien 4. Höjdsättningen har begränsats till 
vad platsen som högst bedömts tåla. För att anpassa höjden till den omgivande 
miljöns karaktär har höjden begränsats till att inte överskrida nockhöjder på 
befintliga byggnader öster om Storgatan. Höjdsättningen har även begränsats 
för att inte medföra en negativ påverkan på upplevelsen av Storgatans 
karaktäristiska bebyggelseområde. För mer information se Planbeskrivning 
sida 9. Balkonger tillåts placeras mot gatan. 
 
Kommunen har tagit fram en översiktlig solstudie som redovisar skuggbildning 
av befintliga samt framtida förhållanden. En högre byggnadsvolym bidrar med 
förändrade ljus- och skuggförhållanden för den angränsande fastigheten 
Australien 2. Fastighetens fasader och gårdsmiljö påverkas av en ökad 
skuggbildning under olika delar av dagen men bostadsbebyggelsen exponeras 
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för sol på någon yta under hela dagen. De förändrade förutsättningarna 
bedöms fortfarande uppfylla kraven för solljusinsläpp för bostäder, se 
Planbeskrivning sida 48.  
 

• En ombyggnad där huvudbyggnaden behålls och renoveras och gårdsbyggnaden 
ersätts med en ny och något högre byggnad vore ett långt bättre alternativ.  
Kommentar: Beaktas. Hörnhuset bevaras och avses renoveras till bostäder 
medan gårdsbyggnaden tillåts ersättas med en ny byggnad.  

9. Västarvet  
• Västarvet bedömer att de åtgärder som föreslås kommer att skada kulturmiljön 

påtagligt. I plan- och bygglagen slås det fast att all planering ska ske med hänsyn 
till de kulturvärden som finns på en plats. Det finns en rad olika bestämmelser 
gällande kulturhistoriska värden som gäller oavsett vad q-bestämmelsen säger. 
Det står till exempel att kulturhistoriska värden ska skyddas, i motsats till att tas 
bort (2 kap 6§). Tvärtom ska en byggnad som är särskilt värdefull ur 
kulturhistorisk synpunkt inte förvanskas (8 kap 13 §) och ändringar ska göras på 
så varsamma sätt att de särskilda värdena tas till vara (8 kap 17 §). 
 
På samrådshandlingens femte sida står det att planen bedöms vara förenlig med 3 
kap miljöbalken gällande grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. I detta kapitel står att läsa att markområden så långt 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar kulturmiljön. I fjärde 
kapitlet står det att exploateringsföretag endast får komma till stånd om det kan 
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Hur 
en rivning av en byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synvinkel, 
och som dessutom ingår i en kulturmiljö och ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövården, kan vara förenlig med dessa bestämmelser är mycket svårt att 
förstå. 
 
Hörnhuset är uppfört i material som är långsiktigt hållbara och med en hög grad 
av skickligt hantverkskunnande. Ekonomiskt sett kan det omöjligen vara billigare 
att riva befintlig byggnad och uppföra en ny än att vårda och utveckla den som 
redan står på platsen. Det framstår ur ett hållbarhetsperspektiv som ett stort 
slöseri med resurser att inte bibehålla och använda en byggnad som inte bedöms 
ha några större tekniska brister. Det går åt oförsvarligt stora mängder energi att 
riva något och bygga upp något nytt, för att inte tala om de stora utsläpp av 
koldioxid som uppstår under tillverkningsprocessen. Västarvet vill gärna ta del av 
den studie som ligger till grund för följande skrivning på sida 17 i 
samrådshandlingen: ”Möjligheten att bygga om befintlig byggnad till att inrymma 
bostäder har studerats men bedömts som svår med hänsyn till ekonomi, 
tillgänglighet m.m.” 
Kommentar: Beaktas. Kommunen avser i granskningsförslaget att bevara 
hörnhuset och skydda dess kulturhistoriska värden från förvanskning. En 
kulturmiljöanalys har genomförts för hörnbyggnaden för att utreda bland 
annat dess värden samt betydelse för stadsbilden och riksintresset för 
kulturmiljö.  
Enligt utredningen utgör byggnaden en särskilt värdefull byggnad enligt plan- 
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och bygglagen och omfattas därmed av förvanskningsförbud (PBL 8:13).  
 

• Byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt kan bli 
kraftfulla, positiva resurser i samhällsplaneringen, det är numera allmänt 
vedertaget. De bidrar till att skapa spännande och unika livsmiljöer som i allra 
högsta grad går att utveckla i samspel med nya byggnader. Eftersom endast 
hörnhuset bedöms ha så höga värden att det ska bevaras för framtiden, så är det 
möjligt att använda resten av fastigheten till nya byggnader som utformas med 
hänsyn till kringliggande bebyggelse. 
Kommentar: Noteras. Hörnhuset avses renoveras till bostäder medan 
gårdsbyggnaden tillåts ersättas med en ny byggnad vars volym, höjd och 
utförande regleras i detaljplanen för att säkra att hänsyn tas till kringliggande 
bebyggelse.  
 

• För att Ulricehamns kommun ska kunna efterleva de krav som plan- och 
bygglagen och miljöbalken ställer anser Västarvet att hörnhuset ska förses med 
betydligt mer detaljerade skyddsbestämmelser i en kommande detaljplan. 
Kommentar: Beaktas. Hörnbyggnaden förses med skyddsbestämmelser i form 
av rivningsförbud, skydd av kulturvärden samt varsamhet. 

 

Andreas Ekman 
Tf. Samhällsbyggnadschef  
Miljö och samhällsbyggnad                                    

Paulina Persson  
Planarkitekt 
Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad  
                                   

 



175

172

174,6

175,4

175,8

175,9

173,4

170,7

169,3

166,7

188

178,7

178,7

184,4

187,1

181,9

180,6

186,9

180,6

187,1

186,2

184,5

184,5

184,5
184,5

172,2

174,8

173,2

BOGESUND
1:86

KINA
1

KINA
13

AUSTRALIEN
1

AUSTRALIEN
4

KINA
14

NORD-AFRIKA
10

AUSTRALIEN
2

AUSTRALIEN
3

NORD-AFRIKA
9

KINA
3

NORD-AFRIKA
1

KYRKAN
1

KYRKAN
2

SÖDRA AMERIKA
15

MAROCKO
1

144700 144800

6
4

0
8

0
0

0
6

4
0

8
1

0
0

µ
Australien 3

Skala (A3) 1:411Detaljplans Dnr

Referenssystem

2015/115

Informationsmodell

Upprättad

Karta upprättad av

Mätning utförd av V. Oscarsson, kart- och mättekniker

V. Oscarsson, kart- och mättekniker

2022-08-08

Kommunens egna

SWEREF 99 13 30, RH2000

Insamlings-
metodData

Övriga plana detaljer

Plana detaljer,
grundinformation

AnmärkningFullständighet Lägesnoggrannhet

ja

ja

Fältmätning/

Digitalisering

Fältmätning -

0,05- 
0.25 m

0,05 m

-

Insamlings-
metod

Data

Fastighetsindelning

Höjdinformation

AnmärkningFullständighet Lägesnoggrannhet

ja

ja

Fastighetsbestämning

Fältmätning -

0,05 m

plan, 0,1 m
höjd, 0,1 m

-

Teckenförklaring grundkarta

Uthus/garage, redovisad fasad

Samhällsfunktion/Industri, 
redovisad fasad

Bostadshus, redovisad fasad

Fastighetsgräns

Traktgräns

Vägkant

Gemensamhetsanläggning,
ledningsrätt, servitut

! ! ! ! !

Skärmtak, redovisad fasad

Aktuell  markhöjd+222,22

170 Höjdkurva

Skärmtak, redovisad takkant

Samhällsfunktion/Industri,
redovisad takkant

Uthus/garage, redovisad takkant

Bostadshus, redovisad takkant

Transformator, redovisad fasad

Linje 3 meter utanför planområde

Slänt

Transformator, redovisad takkant

0 5 10 m

Antagande

PLANERINGSUNDERLAG
över

detaljplan

Nockhöjd222,22D

För redovisningen av VA-nät ansvarar UEAB
För redovisning av Elledning ansvarar aktuell ledningsägare.

Fastighetsbeteckning
Daltorp 11
Bogesund 1:86

Dalgatan Gatunamn

SamfällighetS:1

Stenmur

Ga:1 Gemensamhetsanläggning

Höjd torn/spira222,22*

Höjd takkupa222,22(



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen  
2022-08-30 

 Sida 1 av 9 

  
 
 
§  
 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-09-08 
Dnr 2022/9 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens 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 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr648/2022 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats 
till annan 
Enhetschef 2022-06-16 

1.16 

Nr 415–416/2022, 417/2022, 418/2022 
Tillsyn att elever fullgör sin skolplikt/får föreskriven utbildning 
Enhetschef 2022-04-12, 2022-05-09, 2022-04-29 

1.20 

Nr 482/2022 
Beslut om att polisanmäla vissa brott mot underårig samt vissa grövre 
brott 
Enhetschef 2022-06-02 

1.24 

Nr 217/2022, 218/2022, 414/2022 
2022/101 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller 
antagande av hemvärnsmän 
Kanslichef 2022-05-09, 2022-06-01 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 319/2022, 329/2022, 328/2022, 339/2022, 340/2022, 341/2022, 

346/2022, 358/2022, 373/2022, 374/2022, 376/2022, 586/2022, 
737/2022, 763-764/2022,  
765/2022, 766/2022, 770/2022, 771/2022, 772/2022, 773/2022 
2022/337, 2022/211, 2022/176, 2022/369 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Kanslichef 2022-05-09 
Verksamhetschef 2022-05-02, 2022-05-16, 2022-05-02, 2022-05-16, 
2022-06-02,  
2022-07-01, 2022-06-13, 2022-06-02, 2022-07-01, 2022-06-02 
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Tf, enhetschef 2022-05-09, 2022-05-11, 2022-05-16 
Sektorchef 2022-05-12 
Gatuingenjör 2022-05-30 
Kanslichef 2022-06-30 

2.4 Nr 334/2022, 375/2022, 392/2022, 400/2022, 513/2022, 740/2022, 
741/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-05-11, 2022-05-30, 2022-06-10, 2022-06-10, 
2022-06-27 

2.6 Nr 402/2022 
2022/345 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2022-05-30 

2.17 Nr 675/2022 
2022/398 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-09 

2.18 Nr 725/2022 
2022/66 
Beslut om revidering av informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsens förvaltning (inklusive revision) 
Kanslichef 2022-06-29 

2.20 Nr 355/2022 
2022/210 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2022-05-17 

2.22 Nr 363/2022, 403/2022, 409/2022,  
2022/364, 2022/379, 2022/211 
Organisationsförändringar inom sektor och kommunledningsstab 
Kommunchef 2022-04-26, 2022-05-25 

3 Ekonomiärenden 

3.1 

Nr 747/2022 
2022/444 
Godkänna till kommunen ställd säkerhet 
Fritidsintendent 2022-06-20 

3.6 

Nr 393–399/2022, 406/2022, 488/2022, 555–556/2022, 672/2022, 
739/2022, 778/2022, 783/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-05-30, 2022-06-07, 2022-06-10, 2022-06-20, 2022-
07-01, 2022-07-18, 2022-07-21 

3.7 

Nr 767/2022 
Utse mottagnings-, gransknings- och behörighetsattestant 
Tf ekonomichef 2022-07-11 

3.13 

Nr 322/2022, 791/2022 
Besluta om nyupplåning, omsättningar och amortering av lån inom den 
låneram som anges i budget (eller i annat beslut om låneram) för 
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kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården 
Ekonomichef 2022-05-03, 2022-08-05 

3.17 

Nr 329/2022, 697/2022, 698/2022, 699/2022, 700/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-05-11, 2022-01-25, 2022-02-28, 2022-04-26, 2022-
06-20 

3.19 

Nr 689/2022 
2022/438 
Beslut om omdisponering av kommunstyrelsens internbudget 
Mellan sektorer 
Kommunchef 2022-06-21 

3.20 

Nr 701/2022 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro 
samt disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-22 

4 Upphandlingsärenden 

4.2 

Nr 321/2022 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av 
entreprenad, varor och tjänster inom budget och eget verksamhetsområde 
Ekonomichef 2022-05-03 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 401/2022, 558–561/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan 
liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-30, 2022-06-14 

5.3 

Nr 557/2022, 779/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-06-14, 2022-07-18 

5.7 

Nr 520/2022, 562/2022, 777/2022 
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 exploateringsingenjör 2022-06-09, 2022-06-15, 2022-07-14 

5.8 

Nr 391/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet 
samt fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-30 

5.10 

Nr 410/2022, 623–624/2022, 684/2022, 742/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-31, 2022-04-25, 2022-06-23, 
2022-07-01 

5.14 
Nr 327/2022, 404/2022, 527/2022, 743/2022, 748–749/2022, 
762/2022, 781/2022 
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Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-10, 2022-05-31, 2022-06-10, 
2022-07-01, 2022-07-05, 2022-07-11, 2022-07-20 

5.15 

Nr 715/2022 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2022-04-30 

5.19 

Nr 702/2022, 703–710/2022, 711–712/2022, 713–714/2022, 716–
718/2022, 720/2022, 721–724/2022, 744/2022 745-746/2022 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2022-06-22, 2022-05-30, 2022-02-17, 2022-04-25, 
2022-04-12,  
2022-04-20, 2022-05-30, 2022-02-17, 2022-06-30 

5.21 

Nr 311/2022, 312/2022, 316/2022, 332/2022, 333/2022, 336/2022, 
354/2022, 365/2022, 366/2022, 372/2022, 407/2022, 408/2022, 
482/2022, 483/2022, 503/2022, 511/2022, 512/2022, 528–531/2022, 
667/2022, 669/2022 685/2022, 687/2022, 688/2022,776/2022, 
780/2022, 787/2022, 792/2022 
2022/308, 2022/316, 2022/263, 2022/307, 2022/317, 2022/339, 
2022/209, 2022/336, 2022/318, 2022/341, 2022/365, 2022/359, 
2022/376, 2022/326, 2022/401, 2022/389, 2022/340, 2022/406, 
2022/390, 2022/440, 2022/442, 2022/426, 2022/427, 2022/493 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2022-05-05, 2022-05-06, 2022-05-11, 
2022-05-12, 2022-05-17, 2022-05-17, 2022-05-20, 2022-05-31, 2022-06-
03, 2022-06-08,  
2022-06-10, 2022-06-14, 2022-06-20, 2022-06-21, 2022-06-23, 2022-
08-04, 2022-08-09 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-07-14, 2022-07-19 

5.30 

Nr 691/2022 
Fatta beslut om samt godkänna avtal om direktanvisning av mark för 
verksamheter 
Tf exploateringschef 2022-06-27 

5.31 

Nr 670/2022, 726–730/2022, 769/2022 
Teckna exploateringsavtal 
Tf samhällsbyggnadschef 2022-06-20, 2022-06-28 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 353/2022 
2022/309 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2022-04-27 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 314/2022, 315/2022, 323/2022, 324/2022, 325/2022, 330/2022, 
331/2022, 338/2022, 344/2022, 345/2022, 347/2022, 348/2022, 
349/2022, 351/2022, 352/2022, 359/2022, 360/2022, 367/2022, 
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371/2022, 377/2022, 382/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022, 
386/2022,389/2022, 390/2022, 405/2022, 419/2022, 438/2022, 
439/2022, 485/2022, 486/2022, 487/2022, 490/2022, 491/2022, 
494/2022, 495/2022, 505/2022, 508/2022, 510/2022, 521/2022, 
522/2022, 523/2022, 524/2022, 525-526/2022, 589/2022, 635/2022, 
645/2022, 649/2022, 650/2022, 651/2022, 652/2022, 653/2022, 
654/2022, 655/2022, 656/2022, 657/2022, 658/2022, 660/2022, 
661/2022, 662/2022, 668/2022, 673/2022, 681/2022, 682/2022, 
683/2022, 693-694/2022, 695-696/2022, 719/2022, 736/2022, 
753/2022, 754/2022, 755/2022, 756/2022, 757-758/2022, 774/2022, 
782/2022, 786/2022, 789/2022, 790/2022 , 793/2022, 794/2022, 
795/2022, 796/2022, 797/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-04-25, 2022-04-26, 2022-05-05, 2022-05-09, 2022-04-
29,  
2022-05-09, 2022-03-18, 2022-05-16, 2022-05-12, 2022-05-06, 2022-
05-11,  
2022-05-16, 2022-05-05, 2022-04-26, 2022-05-11, 2022-05-24, 2022-
05-23,  
2022-05-24, 2022-05-12, 2022-04-12, 2022-05-09, 2022-05-25, 2022-
05-17,  
2022-05-18, 2022-04-29, 2022-06-01, 2022-05-31, 2022-06-03, 2022-
06-07,  
2022-06-02, 2022-06-07, 2022-05-24, 2022-05-25, 2022-05-30, 2022-
06-09, 2022-06-08, 2022-05-12, 2022-06-10, 2022-06-07, 2022-06-13, 
2022-06-10, 2022-05-16,  
2022-04-28, 2022-05-02, 2022-06-13, 2022-05-02, 2022-04-04, 2022-
05-02,  
2022-06-14, 2022-05-12, 2022-05-09, 2022-05-31, 2022-06-16, 2022-06-
20,  
2022-06-27, 2022-06-28, 2022-06-29, 2022-07-14, 2022-08-01, 2022-
06-28, 2022-06-21, 2022-06-27, 2022-06-30, 2022-08-03, 2022-06-23, 
2022-08-09 
Verksamhetschef 2022-05-09, 2022-05-06, 2022-05-24, 2022-06-09, 
2022-06-13, 2022-06-10, 2022-06-16, 2022-06-07, 2022-06-22, 2022-
06-17, 2022-05-25,  
2022-05-30, 2022-05-25, 2022-04-29, 2022-05-13 
Kommunchef 2022-04-28, 2022-06-02 
 

8.3 

Nr 775/2022 
Förordna vikarie under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-07 

8.4 

Nr 326/2022, 507/2022, 761/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-05-09, 2022-06-09 
Tf HR-chef 2022-07-08 
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8.8 

Nr 308–310/2022, 335/2022, 337/2022, 342/2022,343/2020, 350/2022,  
356–357/2022, 368/2022, 369/2022, 378–379/2022, 380–381/2022, 
411–413/2022, 496/2022, 497/2022, 498–499/2022, 500/2022, 
501/2022, 637/2022, 638/2022,  
640-641/2022, 642/2022, 643/2022, 644/2022, 677/2022, 690/2022, 
692/2022, 750/2022, 759/2022, 788/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-05-03, 2022-05-09, 2022-05-06, 2022-05-11, 2022-04-
25, 2022-05-11, 2022-05-17, 2022-05-20, 2022-05-25, 2022-06-03, 
2022-05-30, 2022-05-25,  
2022-04-22, 2022-05-24, 2022-06-08, 2022-06-01, 2022-06-02, 2022-
06-08,  
2022-06-09, 2022-06-13, 2022-06-16, 2022-06-23, 2022-06-20, 2022-
06-28 
Verksamhetschef 2022-05-31 

8.9 

Nr 636/2022 
Beslut om ledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än tolv 
månader 
Verksamhetschef 2022-05-15 

8.16 

Nr 680/2022, 751/2022 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Tf socialchef 2022-06-16 
Tf sektorchef välfärd 2022-07-07 

8.18 

Nr 364/2022, 752/2022 
Beslut om disciplinpåföljd 
Barn- och utbildningschef 2022-05-18  
Tf sektorchef välfärd 2022-06-28 

8.19 

Nr 502/2022 
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2022-06-08 

8.20 

Nr 514–517/2022, 538/2022, 539–540/2022, 541/2022, 542/2022, 
543/2022,  
544–547/2022, 548/2022, 549/2022, 550/2022, 551/2022, 552/2022, 
553/2022, 554/2022 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-06-10, 2022-05-30, 2019-12-19, 2022-05-16, 2019-12-19, 
2022-05-30, 2022-05-16, 2020-01-10, 2022-05-16, 2022-05-30, 2020-01-
08, 2022-05-30,  
2022-02-07, 2019-12-13 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 504/2022, 659/2022, 738/2022, 785/2022 
2022/269, 2021/563, 2015/173, 2021/310 
Teckna plankostnadsavtal 
Tf planchef 2022-06-16, 2022-07-28 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-09, 2022-06-30 

9.2 

Nr 768/2022 
2022/312 
Beslut om positiva planbesked och planuppdrag i de fall stöd för den 
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avsedda åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan, 
fördjupad översiktsplan, eller att åtgärden är av mindre betydande art 
Tf samhällsbyggnadschef 2022-07-12 

9.3 

Nr 663/2022 
2022/154 
Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas 
senare än inom fyra månader 
Tf planchef 2022-06-16 

9.4 

Nr 588/2022, 784/2022 
2020/220, 2021/397 
Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan 
Tf. planchef 2022-06-15, 2022-06-30 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.1 Nr 305–307/2022, 509/2022 

2022/289 
Avge yttrande till Trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos 
trafikverket 
Tf sektorchef 2022-05-04 
Trafikhandläggare 2022-06-10 

11.2 Nr 566/2022 
2021/106 
Beslut om bärighetsklassning av vägar 
Trafikhandläggare 2021-02-08 

11.3 Nr 442–443/2022, 444/2022, 445/2022, 446/2022, 447/2022, 
448/2022,  
449–450/2022, 451–453/2022, 454–455/2022, 456/2022, 457/2022, 
458/2022,  
459–460/2022, 461/2022, 462/2022, 463–479/2022, 480-481/2022, 
532/2022, 533/2022, 534/2022, 535/2022, 536/2022, 537/2022, 
563/2022, 564/2022, 565/2022, 567/2022, 568/2022, 569/2022, 
570/2022, 571/2022, 572/2022, 573/2022, 574/2022, 575/2022, 
576/2022, 577/2022, 578/2022, 579/2022, 580/2022, 581/2022, 
582/2022, 583/2022, 584/2022, 585/2022, 587/2022, 590/2022, 
591/2022, 592/2022, 593/2022, 594/2022, 595/2022, 596/2022, 
597/2022, 598/2022, 599/2022, 600/2022, 601/2022, 602/2022, 
603/2022, 604/2022, 605/2022, 606/2022, 607/2022, 608/2022, 
609/2022, 610/2022, 611/2022, 612/2022, 613/2022, 614/2022, 
615/2022, 616/2022, 617/2022, 618/2022, 619/2022, 620/2022, 
621/2022, 622/2022, 625/2022, 626/2022, 627/2022, 628/2022, 
629/2022, 630/2022, 631/2022, 632/2022, 664/2022, 671/2022, 
674/2022, 
2021/106, 2020/263, 2019/12, 2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala 
trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-05-18, 2022-05-03, 2022-04-04, 2022-04-06, 
2022-03-28, 2022-03-11, 2022-03-03, 2022-02-16, 2022-02-04, 2022-
02-01, 2022-01-19, 
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2022-01-10, 2021-01-26, 2021-01-28, 2021-01-29, 2021-12-22, 2021-01-
29, 2021-02-01, 2021-01-29, 2021-02-02, 2021-02-03, 2021-02-04, 
2022/02-05, 2021-02-09,  
2021-02-10, 2021-02-09, 2021-03-11, 2021-03-12, 2021-03-02, 2021-03-
17, 2021-03-09, 2021-03-09, 2021-03-23, 2021-04-06, 2021-04-26, 2021-
05-04, 2021-05-05,  
2021-05-28, 2021-06-22, 2021-06-01, 2021-06-30, 2021-07-02, 2021-09-
01, 2021-09-02, 2021-09-10, 2021-09-28, 2021-09-27, 2021-02-08, 2021-
10-20, 2021-11-04,  
2021-11-12, 2021-11-18, 2021-11-19, 2022-11-23, 2021-11-29, 2021-12-01, 
2021-12-16, 2021-12-17, 2021-12-22, 2020-06-02, 2022-05-31, 2022-06-
20, 2022-06-20 
Gatuingenjör 2021-12-21, 2021-01-20, 2020-01-03, 2020-01-07, 2020-
02-05,  
2020-02-17, 2020-05-11, 2020-06-09, 2020-06-12, 2020-06-25, 2020-
06-26,  
2020-10-05, 2020-10-28, 2020-11-18, 2020-12-04, 2020-12-18, 2019-01-
08, 2019-01-09, 2019-01-16, 2021-01-17, 2021-01-25, 2019-01-28, 2019-
02-18, 2019-06-04,  
2019-10-25, 2019-11-15,  

11.5 Nr 420–421/2022, 422/2022, 423/2022, 424/2022, 425–426/2022, 
427/2022, 428/2022, 429/2022, 430/2022, 431/2022, 432/2022, 
433/2022, 434/2022, 435/2022, 436/2022, 437/2022, 440/2022, 
441/2022, 633/2022, 634/2022, 639/2022, 646/2022, 647/2022, 
686/2022, 760/2022 
Beslut om flyttning av fordon 
Gatuingenjör 2020-10-26, 2020-10-19, 2020-10-07, 2020-09-16, 2020-
03-12 
Trafikhandläggare 2022-05-12, 2022-05-04, 2022-03-22, 2022-03-17, 
2022-05-23, 2022-02-04, 2022-05-03, 2022-02-08, 2021-07-07, 2021-
09-06, 2021-09-21,  
2021-12-13, 2021-12-17, 2021-08-30, 2021-09-21, 2021-05-19, 2021-06-
09, 2021-02-01, 2022-06-23, 2022-07-08 

11.7 Nr 506/2022 
Beslut om förordnande av parkeringsvakter 
Exploateringsingenjör 2022-06-09 

11.9 Nr 666/2022 
Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftbudget 
Tf enhetschef 2022-06-20 

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

12.17 

Nr 519/2022 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) – Enligt SKL:s riktlinjer 
Enhetschef 2022-06-13 

12.22 
Nr 518/2022 
Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan kommun 
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samt beslut i fråga om mottagande av ärende 
Enhetschef 2022-06-08 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 

16.1 

Nr 387/2022, 388/2022, 676/2022 
Tillsyn att elever fullgör sin skolplikt/får föreskriven utbildning 
Enhetschef 2022-04-29, 2022-05-03, 2022-06-20 

17 Fritidshem 
18 Gymnasieskolan    

18.5 

Nr 362/2022 
Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på längre tid 
än tre läsår 
Enhetschef 2022-05-18 

19 Grundsärskolan         

19.1 

Nr 313/2022, 489/2022, 665/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-04-22, 2022-06-01, 2022-06-09 

20 Gymnasiesärskolan 
21 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna    

22.1 

Nr 370/2022, 732–733/2022, 734–735/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2022-05-18, 2022-06-08, 2022-06-09 

22.2 

Nr 361/2022, 493/2022, 731/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-05-12, 2022-06-07, 2022-06-20 

22.3 

Nr 492/2022 
Beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och pedagogisk omsorg 
Verksamhetschef 2022-06-07 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsens förvaltning  
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Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut kommunstyrelsen 
2022-09-08 
2022/9, löpnummer 3130/2022 
 
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 Juridiska ärenden 

1.1 

Nr648/2022 
Utfärda fullmakt att föra kommunens talan inför domstol och andra 
myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag när det inte delegerats 
till annan 
Enhetschef 2022-06-16 

1.16 

Nr 415–416/2022, 417/2022, 418/2022 
Tillsyn att elever fullgör sin skolplikt/får föreskriven utbildning 
Enhetschef 2022-04-12, 2022-05-09, 2022-04-29 

1.20 

Nr 482/2022 
Beslut om att polisanmäla vissa brott mot underårig samt vissa grövre 
brott 
Enhetschef 2022-06-02 

1.24 

Nr 217/2022, 218/2022, 414/2022 
2022/101 
Avge yttrande över förslag om förordnande av hemvärnschef eller 
antagande av hemvärnsmän 
Kanslichef 2022-05-09, 2022-06-01 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 319/2022, 329/2022, 328/2022, 339/2022, 340/2022, 341/2022, 

346/2022, 358/2022, 373/2022, 374/2022, 376/2022, 586/2022, 
737/2022, 763-764/2022,  
765/2022, 766/2022, 770/2022, 771/2022, 772/2022, 773/2022 
2022/337, 2022/211, 2022/176, 2022/369 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och 
institutioner eller motsvarande 
Kanslichef 2022-05-09 
Verksamhetschef 2022-05-02, 2022-05-16, 2022-05-02, 2022-05-16, 
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2022-06-02,  
2022-07-01, 2022-06-13, 2022-06-02, 2022-07-01, 2022-06-02 
Tf, enhetschef 2022-05-09, 2022-05-11, 2022-05-16 
Sektorchef 2022-05-12 
Gatuingenjör 2022-05-30 
Kanslichef 2022-06-30 

2.4 Nr 334/2022, 375/2022, 392/2022, 400/2022, 513/2022, 740/2022, 
741/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-05-11, 2022-05-30, 2022-06-10, 2022-06-10, 
2022-06-27 

2.6 Nr 402/2022 
2022/345 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2022-05-30 

2.17 Nr 675/2022 
2022/398 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-09 

2.18 Nr 725/2022 
2022/66 
Beslut om revidering av informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsens förvaltning (inklusive revision) 
Kanslichef 2022-06-29 

2.20 Nr 355/2022 
2022/210 
Beslut om flaggning 
Kommunchef 2022-05-17 

2.22 Nr 363/2022, 403/2022, 409/2022,  
2022/364, 2022/379, 2022/211 
Organisationsförändringar inom sektor och kommunledningsstab 
Kommunchef 2022-04-26, 2022-05-25 

3 Ekonomiärenden 

3.1 

Nr 747/2022 
2022/444 
Godkänna till kommunen ställd säkerhet 
Fritidsintendent 2022-06-20 

3.6 

Nr 393–399/2022, 406/2022, 488/2022, 555–556/2022, 672/2022, 
739/2022, 778/2022, 783/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-05-30, 2022-06-07, 2022-06-10, 2022-06-20, 2022-
07-01, 2022-07-18, 2022-07-21 

3.7 

Nr 767/2022 
Utse mottagnings-, gransknings- och behörighetsattestant 
Tf ekonomichef 2022-07-11 

3.13 

Nr 322/2022, 791/2022 
Besluta om nyupplåning, omsättningar och amortering av lån inom den 
låneram som anges i budget (eller i annat beslut om låneram) för 
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kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården 
Ekonomichef 2022-05-03, 2022-08-05 

3.17 

Nr 329/2022, 697/2022, 698/2022, 699/2022, 700/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, 
fonder, obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för 
placering av pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-05-11, 2022-01-25, 2022-02-28, 2022-04-26, 2022-
06-20 

3.19 

Nr 689/2022 
2022/438 
Beslut om omdisponering av kommunstyrelsens internbudget 
Mellan sektorer 
Kommunchef 2022-06-21 

3.20 

Nr 701/2022 
Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro 
samt disponera konton för ekonomiska transaktioner 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-22 

4 Upphandlingsärenden 

4.2 

Nr 321/2022 
Tilldelningsbeslut och undertecknande av avtal efter upphandling av 
entreprenad, varor och tjänster inom budget och eget verksamhetsområde 
Ekonomichef 2022-05-03 

5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 401/2022, 558–561/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan 
liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-30, 2022-06-14 

5.3 

Nr 557/2022, 779/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-06-14, 2022-07-18 

5.7 

Nr 520/2022, 562/2022, 777/2022 
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 exploateringsingenjör 2022-06-09, 2022-06-15, 2022-07-14 

5.8 

Nr 391/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet 
samt fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-30 

5.10 

Nr 410/2022, 623–624/2022, 684/2022, 742/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, 
jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan 
nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-31, 2022-04-25, 2022-06-23, 
2022-07-01 

5.14 

Nr 327/2022, 404/2022, 527/2022, 743/2022, 748–749/2022, 
762/2022, 781/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare 
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och granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-05-10, 2022-05-31, 2022-06-10, 
2022-07-01, 2022-07-05, 2022-07-11, 2022-07-20 

5.15 

Nr 715/2022 
Teckna hyresavtal för bostad/lokal och överenskommelser liksom säga 
upp och teckna nya avtal avseende kommunens ägda byggnader inom 
kommunens fastigheter 
Verksamhetschef 2022-04-30 

5.19 

Nr 702/2022, 703–710/2022, 711–712/2022, 713–714/2022, 716–
718/2022, 720/2022, 721–724/2022, 744/2022 745-746/2022 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2022-06-22, 2022-05-30, 2022-02-17, 2022-04-25, 
2022-04-12,  
2022-04-20, 2022-05-30, 2022-02-17, 2022-06-30 

5.21 

Nr 311/2022, 312/2022, 316/2022, 332/2022, 333/2022, 336/2022, 
354/2022, 365/2022, 366/2022, 372/2022, 407/2022, 408/2022, 
482/2022, 483/2022, 503/2022, 511/2022, 512/2022, 528–531/2022, 
667/2022, 669/2022 685/2022, 687/2022, 688/2022,776/2022, 
780/2022, 787/2022, 792/2022 
2022/308, 2022/316, 2022/263, 2022/307, 2022/317, 2022/339, 
2022/209, 2022/336, 2022/318, 2022/341, 2022/365, 2022/359, 
2022/376, 2022/326, 2022/401, 2022/389, 2022/340, 2022/406, 
2022/390, 2022/440, 2022/442, 2022/426, 2022/427, 2022/493 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning 
av torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2022-05-05, 2022-05-06, 2022-05-11, 
2022-05-12, 2022-05-17, 2022-05-17, 2022-05-20, 2022-05-31, 2022-06-
03, 2022-06-08,  
2022-06-10, 2022-06-14, 2022-06-20, 2022-06-21, 2022-06-23, 2022-
08-04, 2022-08-09 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-07-14, 2022-07-19 

5.30 

Nr 691/2022 
Fatta beslut om samt godkänna avtal om direktanvisning av mark för 
verksamheter 
Tf exploateringschef 2022-06-27 

5.31 

Nr 670/2022, 726–730/2022, 769/2022 
Teckna exploateringsavtal 
Tf samhällsbyggnadschef 2022-06-20, 2022-06-28 

6 Fritidsärenden 

6.4 

Nr 353/2022 
2022/309 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2022-04-27 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 314/2022, 315/2022, 323/2022, 324/2022, 325/2022, 330/2022, 
331/2022, 338/2022, 344/2022, 345/2022, 347/2022, 348/2022, 
349/2022, 351/2022, 352/2022, 359/2022, 360/2022, 367/2022, 
371/2022, 377/2022, 382/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022, 
386/2022,389/2022, 390/2022, 405/2022, 419/2022, 438/2022, 
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439/2022, 485/2022, 486/2022, 487/2022, 490/2022, 491/2022, 
494/2022, 495/2022, 505/2022, 508/2022, 510/2022, 521/2022, 
522/2022, 523/2022, 524/2022, 525-526/2022, 589/2022, 635/2022, 
645/2022, 649/2022, 650/2022, 651/2022, 652/2022, 653/2022, 
654/2022, 655/2022, 656/2022, 657/2022, 658/2022, 660/2022, 
661/2022, 662/2022, 668/2022, 673/2022, 681/2022, 682/2022, 
683/2022, 693-694/2022, 695-696/2022, 719/2022, 736/2022, 
753/2022, 754/2022, 755/2022, 756/2022, 757-758/2022, 774/2022, 
782/2022, 786/2022, 789/2022, 790/2022 , 793/2022, 794/2022, 
795/2022, 796/2022, 797/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, 
tillsvidareanställning och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-04-25, 2022-04-26, 2022-05-05, 2022-05-09, 2022-04-
29,  
2022-05-09, 2022-03-18, 2022-05-16, 2022-05-12, 2022-05-06, 2022-
05-11,  
2022-05-16, 2022-05-05, 2022-04-26, 2022-05-11, 2022-05-24, 2022-
05-23,  
2022-05-24, 2022-05-12, 2022-04-12, 2022-05-09, 2022-05-25, 2022-
05-17,  
2022-05-18, 2022-04-29, 2022-06-01, 2022-05-31, 2022-06-03, 2022-
06-07,  
2022-06-02, 2022-06-07, 2022-05-24, 2022-05-25, 2022-05-30, 2022-
06-09, 2022-06-08, 2022-05-12, 2022-06-10, 2022-06-07, 2022-06-13, 
2022-06-10, 2022-05-16,  
2022-04-28, 2022-05-02, 2022-06-13, 2022-05-02, 2022-04-04, 2022-
05-02,  
2022-06-14, 2022-05-12, 2022-05-09, 2022-05-31, 2022-06-16, 2022-06-
20,  
2022-06-27, 2022-06-28, 2022-06-29, 2022-07-14, 2022-08-01, 2022-
06-28, 2022-06-21, 2022-06-27, 2022-06-30, 2022-08-03, 2022-06-23, 
2022-08-09 
Verksamhetschef 2022-05-09, 2022-05-06, 2022-05-24, 2022-06-09, 
2022-06-13, 2022-06-10, 2022-06-16, 2022-06-07, 2022-06-22, 2022-
06-17, 2022-05-25,  
2022-05-30, 2022-05-25, 2022-04-29, 2022-05-13 
Kommunchef 2022-04-28, 2022-06-02 
 

8.3 

Nr 775/2022 
Förordna vikarie under längst 12 månader för kommunchef 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-07 

8.4 

Nr 326/2022, 507/2022, 761/2022 
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i 
nyanställningsärenden och tillfälliga anställningar – Övriga tjänster 
HR-chef 2022-05-09, 2022-06-09 
Tf HR-chef 2022-07-08 

8.8 

Nr 308–310/2022, 335/2022, 337/2022, 342/2022,343/2020, 350/2022,  
356–357/2022, 368/2022, 369/2022, 378–379/2022, 380–381/2022, 
411–413/2022, 496/2022, 497/2022, 498–499/2022, 500/2022, 
501/2022, 637/2022, 638/2022,  
640-641/2022, 642/2022, 643/2022, 644/2022, 677/2022, 690/2022, 
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692/2022, 750/2022, 759/2022, 788/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-05-03, 2022-05-09, 2022-05-06, 2022-05-11, 2022-04-
25, 2022-05-11, 2022-05-17, 2022-05-20, 2022-05-25, 2022-06-03, 
2022-05-30, 2022-05-25,  
2022-04-22, 2022-05-24, 2022-06-08, 2022-06-01, 2022-06-02, 2022-
06-08,  
2022-06-09, 2022-06-13, 2022-06-16, 2022-06-23, 2022-06-20, 2022-
06-28 
Verksamhetschef 2022-05-31 

8.9 

Nr 636/2022 
Beslut om ledighet som inte regleras i lag eller avtal, längre än tolv 
månader 
Verksamhetschef 2022-05-15 

8.16 

Nr 680/2022, 751/2022 
Avstängning på grund av förseelse med mera 
Tf socialchef 2022-06-16 
Tf sektorchef välfärd 2022-07-07 

8.18 

Nr 364/2022, 752/2022 
Beslut om disciplinpåföljd 
Barn- och utbildningschef 2022-05-18  
Tf sektorchef välfärd 2022-06-28 

8.19 

Nr 502/2022 
Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl 
Sektorchef 2022-06-08 

8.20 

Nr 514–517/2022, 538/2022, 539–540/2022, 541/2022, 542/2022, 
543/2022,  
544–547/2022, 548/2022, 549/2022, 550/2022, 551/2022, 552/2022, 
553/2022, 554/2022 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-06-10, 2022-05-30, 2019-12-19, 2022-05-16, 2019-12-19, 
2022-05-30, 2022-05-16, 2020-01-10, 2022-05-16, 2022-05-30, 2020-01-
08, 2022-05-30,  
2022-02-07, 2019-12-13 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 504/2022, 659/2022, 738/2022, 785/2022 
2022/269, 2021/563, 2015/173, 2021/310 
Teckna plankostnadsavtal 
Tf planchef 2022-06-16, 2022-07-28 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-06-09, 2022-06-30 

9.2 

Nr 768/2022 
2022/312 
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 
Tf samhällsbyggnadschef 2022-07-12 

9.3 

Nr 663/2022 
2022/154 
Beslut om överenskommelse med sökanden att planbesked får lämnas 
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senare än inom fyra månader 
Tf planchef 2022-06-16 

9.4 

Nr 588/2022, 784/2022 
2020/220, 2021/397 
Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan 
Tf. planchef 2022-06-15, 2022-06-30 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.1 Nr 305–307/2022, 509/2022 

2022/289 
Avge yttrande till Trafikverket och söka bidrag/medfinansiering hos 
trafikverket 
Tf sektorchef 2022-05-04 
Trafikhandläggare 2022-06-10 

11.2 Nr 566/2022 
2021/106 
Beslut om bärighetsklassning av vägar 
Trafikhandläggare 2021-02-08 

11.3 Nr 442–443/2022, 444/2022, 445/2022, 446/2022, 447/2022, 
448/2022,  
449–450/2022, 451–453/2022, 454–455/2022, 456/2022, 457/2022, 
458/2022,  
459–460/2022, 461/2022, 462/2022, 463–479/2022, 480-481/2022, 
532/2022, 533/2022, 534/2022, 535/2022, 536/2022, 537/2022, 
563/2022, 564/2022, 565/2022, 567/2022, 568/2022, 569/2022, 
570/2022, 571/2022, 572/2022, 573/2022, 574/2022, 575/2022, 
576/2022, 577/2022, 578/2022, 579/2022, 580/2022, 581/2022, 
582/2022, 583/2022, 584/2022, 585/2022, 587/2022, 590/2022, 
591/2022, 592/2022, 593/2022, 594/2022, 595/2022, 596/2022, 
597/2022, 598/2022, 599/2022, 600/2022, 601/2022, 602/2022, 
603/2022, 604/2022, 605/2022, 606/2022, 607/2022, 608/2022, 
609/2022, 610/2022, 611/2022, 612/2022, 613/2022, 614/2022, 
615/2022, 616/2022, 617/2022, 618/2022, 619/2022, 620/2022, 
621/2022, 622/2022, 625/2022, 626/2022, 627/2022, 628/2022, 
629/2022, 630/2022, 631/2022, 632/2022, 664/2022, 671/2022, 
674/2022, 
2021/106, 2020/263, 2019/12, 2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala 
trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-05-18, 2022-05-03, 2022-04-04, 2022-04-06, 
2022-03-28, 2022-03-11, 2022-03-03, 2022-02-16, 2022-02-04, 2022-
02-01, 2022-01-19, 
2022-01-10, 2021-01-26, 2021-01-28, 2021-01-29, 2021-12-22, 2021-01-
29, 2021-02-01, 2021-01-29, 2021-02-02, 2021-02-03, 2021-02-04, 
2022/02-05, 2021-02-09,  
2021-02-10, 2021-02-09, 2021-03-11, 2021-03-12, 2021-03-02, 2021-03-
17, 2021-03-09, 2021-03-09, 2021-03-23, 2021-04-06, 2021-04-26, 2021-
05-04, 2021-05-05,  
2021-05-28, 2021-06-22, 2021-06-01, 2021-06-30, 2021-07-02, 2021-09-
01, 2021-09-02, 2021-09-10, 2021-09-28, 2021-09-27, 2021-02-08, 2021-
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10-20, 2021-11-04,  
2021-11-12, 2021-11-18, 2021-11-19, 2022-11-23, 2021-11-29, 2021-12-01, 
2021-12-16, 2021-12-17, 2021-12-22, 2020-06-02, 2022-05-31, 2022-06-
20, 2022-06-20 
Gatuingenjör 2021-12-21, 2021-01-20, 2020-01-03, 2020-01-07, 2020-
02-05,  
2020-02-17, 2020-05-11, 2020-06-09, 2020-06-12, 2020-06-25, 2020-
06-26,  
2020-10-05, 2020-10-28, 2020-11-18, 2020-12-04, 2020-12-18, 2019-01-
08, 2019-01-09, 2019-01-16, 2021-01-17, 2021-01-25, 2019-01-28, 2019-
02-18, 2019-06-04,  
2019-10-25, 2019-11-15,  

11.5 Nr 420–421/2022, 422/2022, 423/2022, 424/2022, 425–426/2022, 
427/2022, 428/2022, 429/2022, 430/2022, 431/2022, 432/2022, 
433/2022, 434/2022, 435/2022, 436/2022, 437/2022, 440/2022, 
441/2022, 633/2022, 634/2022, 639/2022, 646/2022, 647/2022, 
686/2022, 760/2022 
Beslut om flyttning av fordon 
Gatuingenjör 2020-10-26, 2020-10-19, 2020-10-07, 2020-09-16, 2020-
03-12 
Trafikhandläggare 2022-05-12, 2022-05-04, 2022-03-22, 2022-03-17, 
2022-05-23, 2022-02-04, 2022-05-03, 2022-02-08, 2021-07-07, 2021-
09-06, 2021-09-21,  
2021-12-13, 2021-12-17, 2021-08-30, 2021-09-21, 2021-05-19, 2021-06-
09, 2021-02-01, 2022-06-23, 2022-07-08 

11.7 Nr 506/2022 
Beslut om förordnande av parkeringsvakter 
Exploateringsingenjör 2022-06-09 

11.9 Nr 666/2022 
Teckna avtal avseende beställning mellan kommunen och UEAB inom 
beslutad investerings- eller driftbudget 
Tf enhetschef 2022-06-20 

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

12.17 

Nr 519/2022 
Beslut om ersättning till kontaktperson/familj (arvode och 
omkostnadsersättning) – Enligt SKL:s riktlinjer 
Enhetschef 2022-06-13 

12.22 

Nr 518/2022 
Beslut om framställning om överflyttning av ärende till annan kommun 
samt beslut i fråga om mottagande av ärende 
Enhetschef 2022-06-08 

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 

16.1 

Nr 387/2022, 388/2022, 676/2022 
Tillsyn att elever fullgör sin skolplikt/får föreskriven utbildning 
Enhetschef 2022-04-29, 2022-05-03, 2022-06-20 

17 Fritidshem 
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18 Gymnasieskolan    

18.5 

Nr 362/2022 
Beslut att utbildningen på ett nationellt program får fördelas på längre tid 
än tre läsår 
Enhetschef 2022-05-18 

19 Grundsärskolan         

19.1 

Nr 313/2022, 489/2022, 665/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-04-22, 2022-06-01, 2022-06-09 

20 Gymnasiesärskolan 
21 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna    

22.1 

Nr 370/2022, 732–733/2022, 734–735/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra 
kommuner 
Verksamhetschef 2022-05-18, 2022-06-08, 2022-06-09 

22.2 

Nr 361/2022, 493/2022, 731/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-05-12, 2022-06-07, 2022-06-20 

22.3 

Nr 492/2022 
Beslut om bidrag till fristående verksamheter inom förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola 
och pedagogisk omsorg 
Verksamhetschef 2022-06-07 

 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare  
Kanslifunktionen 
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§  
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2022/371 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning antas med följande ändring: 
 
41§ Valberedning och arvodesberedning 
 
Valberedning och arvodesberedning väljs för den löpande mandatperioden av 
kommunfullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige. 
 
Valberedning består av lika många ledamöter som antalet partier i kommunfullmäktige (inga 
ersättare) Platserna i valberedningen fördelas proportionellt utifrån mandaten i fullmäktige. 
Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en beredningsledare och en vice 
beredningsledare för samma tid som mandatperioden. 
 
Arvodesberedningen består av en ledamot från varje parti som är representerad i 
kommunfullmäktige (inga ersättare) Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en 
beredningsledare och en vice beredningsledare för samma tid som mandatperioden. 
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska 
behandla med undantag för valen av kommunfullmäktiges presidium, val- och 
arvodesberedningen och fyllnadsval som inte är ordförandeval. Nominering till 
fullmäktigeberedningar hanteras inte i beredningen för valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 
 
Arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och 
arvoden för kommunens förtroendevalda. 
 
Tidigare arbetsordning, antagen 2021-09-23 § 156, upphävs därmed. 
 
Sammanfattning 
En demokratiberedning tillsattes i december 2020. Under hela 2021 arbetade beredningen 
med uppdraget från kommunfullmäktige, vilket bland annat innebar en översyn av den 
nuvarande politiska organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp vid 
organisationsförändringen 2010. Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att arbeta med 
att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med utgångspunkt ifrån målen 
från 2010:  

 Utveckla den demokratiska processen  
 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll  
 Skapa helhetssyn och samordning  
 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet  

 
Beredningens slutrapport överlämnades till fullmäktige i december 2021 och på fullmäktiges 
möte 2022-01-27 var ärendet uppe för behandling och beslut.  
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Som en följd av beslutet har nu förvaltningen reviderat kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Ändringar och tillägg utifrån demokratiberedningens, av fullmäktige antagna, förslag är 
markerade med gult i dokumentet. Text som föreslås tas bort är överstruken. Ändringarna 
avser införande av allmänhetens frågestund, förenkling och förtydligande av de tillfälliga 
fullmäktigeberedningarnas uppdrag samt möjlighet för presidiet att initiera 
vägledningsdebatt i större, strategiska frågor. 
 
Notera dock att e-förslag inte införs ännu, arbetet med att ta fram tekniska lösningar och 
riktlinjer förväntas påbörjas till hösten, varför möjligheten att lämna medborgarförslag ligger 
kvar. 
 
I dokumentet finns även tillägg markerade med grönt. Dessa tillägg är hämtade från 
dokumentet Riktlinjer för politisk organisation (se ärende 2022/373) och förs nu in i 
fullmäktiges arbetsordning istället. Det handlar om skrivningar om samlat presidium (SP), 
politisk referensgrupp och uppdragsbeskrivning för ledamöter i kommunal- och 
samordningsförbund, men även några andra mindre tillägg som bland annat punkten 
”kommunstyrelsens information” på fullmäktiges sammanträden. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning antas. 
 
Tidigare arbetsordning, antagen 2021-09-23 § 156, upphävs därmed. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-17 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
Diarienummer 2022/371, löpnummer 2214/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges reviderade arbetsordning antas. 
 
Tidigare arbetsordning, antagen 2021-09-23 § 156, upphävs därmed. 
 
Sammanfattning 
En demokratiberedning tillsattes i december 2020. Under hela 2021 arbetade beredningen 
med uppdraget från kommunfullmäktige, vilket bland annat innebar en översyn av den 
nuvarande politiska organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp vid 
organisationsförändringen 2010. Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att arbeta med 
att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med utgångspunkt ifrån målen 
från 2010:  

 Utveckla den demokratiska processen  
 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll  
 Skapa helhetssyn och samordning  
 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet  

 
Beredningens slutrapport överlämnades till fullmäktige i december 2021 och på fullmäktiges 
möte 2022-01-27 var ärendet uppe för behandling och beslut.  
 
Som en följd av beslutet har nu förvaltningen reviderat kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Ändringar och tillägg utifrån demokratiberedningens, av fullmäktige antagna, förslag är 
markerade med gult i dokumentet. Text som föreslås tas bort är överstruken. Ändringarna 
avser införande av allmänhetens frågestund, förenkling och förtydligande av de tillfälliga 
fullmäktigeberedningarnas uppdrag samt möjlighet för presidiet att initiera 
vägledningsdebatt i större, strategiska frågor. 
 
Notera dock att e-förslag inte införs ännu, arbetet med att ta fram tekniska lösningar och 
riktlinjer förväntas påbörjas till hösten, varför möjligheten att lämna medborgarförslag ligger 
kvar. 
 
I dokumentet finns även tillägg markerade med grönt. Dessa tillägg är hämtade från 
dokumentet Riktlinjer för politisk organisation (se ärende 2022/373) och förs nu in i 
fullmäktiges arbetsordning istället. Det handlar om skrivningar om samlat presidium (SP), 
politisk referensgrupp och uppdragsbeskrivning för ledamöter i kommunal- och 
samordningsförbund, men även några andra mindre tillägg som bland annat punkten 
”kommunstyrelsens information” på fullmäktiges sammanträden. 
 
 
Ärendet 
En demokratiberedning tillsattes i december 2020. Under hela 2021 arbetade beredningen 
med uppdraget från kommunfullmäktige, vilket bland annat innebar en översyn av den 
nuvarande politiska organisationen utifrån de politiska målen som sattes upp vid 
organisationsförändringen 2010. Dessutom ingick det i beredningsuppdraget att arbeta med 
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att utveckla interna arbetsformer och processer, även detta med utgångspunkt ifrån målen 
från 2010:  

 Utveckla den demokratiska processen  
 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll  
 Skapa helhetssyn och samordning  
 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet  

 
Beredningens slutrapport överlämnades till fullmäktige i december 2021 och på fullmäktiges 
möte 2022-01-27 var ärendet uppe för behandling och beslut. Beredningens förslag antogs 
men med vissa förändringar, vilka innebar att den politiska organisationen kvarstår tills 
vidare, men följande punkter antogs: 
  

 Att följande tillägg till fullmäktiges arbetsordningen görs: ”Allmänheten ska beredas 
tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid kommunfullmäktiges 
sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden som ska innehålla 
allmänhetens frågestund i samband med fastställande om sammanträdesdagar.”  

 Att det framtagna förslaget till regler för allmänhetens frågestund, se bilaga, antas. 
 Att föreslagen modell för e-förslag införs och att den nuvarande möjligheten att 

lämna medborgarförslag tas bort. 
 Att ett systematiserat arbetssätt för medborgardialoger, med riktlinjer och handbok 

tas fram. 
 Att ett Barn- och ungdomspolitiskt program tas fram, syftet med programmet ska 

vara ”att främja och stärka barn och ungdomars delaktighet i den demokratiska 
processen”. 

 Att kommunfullmäktiges sammanträden vitaliseras genom ökad tid för både 
information, utbildning och föredragningar av specifika ärenden. 

 Att fullmäktigeberedningarna ska bestå av en ledamot från varje parti representerat i 
kommunfullmäktige.  

 Att kommunstyrelsens sammanträden är mer flexibla med möjlighet att genomföra 
workshops, studiebesök, företagsbesök och föreningsbesök. 

 Att en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning görs i syfte att flytta tillbaka 
viss delegation till kommunstyrelsen.  

 Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för de olika delarna i den politiska 
organisationen ska påbörjas snarast. 

 
Som en följd av beslutet har nu förvaltningen reviderat kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Ändringar och tillägg utifrån demokratiberedningens, av fullmäktige antagna, förslag är 
markerade med gult i dokumentet. Text som föreslås tas bort är överstruken. Ändringarna 
avser införande av allmänhetens frågestund, förenkling och förtydligande av de tillfälliga 
fullmäktigeberedningarna uppdrag samt möjlighet för presidiet att initiera vägledningsdebatt 
i större, strategiska frågor. 
 
Notera dock att e-förslag inte införs ännu, arbetet med att ta fram tekniska lösningar och 
riktlinjer förväntas påbörjas till hösten, varför möjligheten att lämna medborgarförslag ligger 
kvar. 
 
I dokumentet finns även tillägg markerade med grönt. Dessa tillägg är hämtade från 
dokumentet Riktlinjer för politisk organisation (se ärende 2022/373) och förs nu in i 
fullmäktiges arbetsordning istället. Det handlar om skrivningar om samlat presidium (SP), 
politisk referensgrupp och uppdragsbeskrivning för ledamöter i kommunal- och 
samordningsförbund, men även några andra mindre tillägg som bland annat punkten 
”kommunstyrelsens information” på fullmäktiges sammanträden. 
 
Laglighet 
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Gällande införandet av allmänhetens frågestund anger Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) följande, ”i kommunallagen (KL) finns en särskild regel om att fullmäktige får 
bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 
16 § KL). Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av 
”allmänhetens frågestund” vid ett eller flera sammanträden. I vilken ordning och i vilka 
former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar.”  
Tillägg eller revideringar som rör tillfälliga fullmäktigeberedningar, vägledningsdebatt, SP 
och politiska referensgrupper bedöms alla falla inom kommunallagens ramar. 
 
Barnkonvention 
De föreslagna förändringarna i kommunfullmäktiges arbetsordning bedöms öka möjligheten 
även för barn att vara delaktiga, då de till exempel ges möjlighet att ställa frågor till 
förtroendevalda genom allmänhetens frågestund. 
 
Ekonomi 
Längden på fullmäktiges möten kan förväntas öka något vid genomförandet av allmänhetens 
frågestund eller en vägledningsdebatt, vilket då kan komma att öka kostnaden för arvoden. 
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Bakgrund 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (2017:725) 
eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 
Syfte 
Arbetsordningens syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden. 

 
Antal ledamöter 
(5 kap. 5 - 7 §§ KL) 

1 § 
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. 

 
Presidium 
(5 kap. 11 § KL) 

2 § 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer 
kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en vice ordförande 
som tillsammans utgör kommunfullmäktiges presidium. Val till presidiet ska 
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

 
Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod. 

 
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Kommunfullmäktiges presidium förutsätts inte vara ledamöter eller 
ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges presidium har 
ansvaret för att initiera och hålla samman de tillfälliga 
fullmäktigeberedningarnas arbete och har det övergripande ansvaret för 
att värna om och utveckla den lokala demokratin. 

 
3 § 
Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem vara ålderspresident. 

 
4 § 
Om ordföranden eller vice ordföranden avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan 
ledamot till det uppdraget för resten av tjänstgöringstiden. 

 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
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ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

5 §  
Samlat presidium (SP) består av presidiet i kommunfullmäktige samt 
ordföranden och andre vice ordföranden (oppositionsrådet) i 
kommunstyrelsen. SP utgör en politisk samordningsgrupp mellan den 
strategiska och verkställande nivån. SP är inget beslutsorgan utan en 
grupp för samråd och dialog. Kommunfullmäktiges ordförande är 
sammankallande. Mötesanteckningar förs. 
 

Tid och plats för sammanträden 
(5 kap. 12,13 och 16 §§ KL) 

6 § 
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och 
augusti. För varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för 
sammanträdena. 

 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
det nyvalda kommunfullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten 
bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium. 

 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden 
placeringsordningen för kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och 
andra som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar, om 
kommunfullmäktige inte beslutar annat. 

 
7 § 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordföranden. 

 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden 
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade 
på det extra sammanträdet. 

 
8 § 
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en 
vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala 
anslagstavla på kommunens webbplats. 

 
9 § 
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls normalt i kommunfullmäktiges 
sessionssal i stadshuset. Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden 
för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats. 

På motsvarande sätt får ordföranden, om särskilda skäl föreligger, besluta att 
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sammanträdet genomförs med ledamöter närvarande på distans. 

 
10 § 
Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på den digitala 
anslagstavlan på kommunens webbplats minst en vecka innan 
sammanträdesdagen. 
 

 
Förlängning av sammanträde och 
fortsatt sammanträde 
11 § 
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträde. Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta 
sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar ordföranden genast 
när och var sammanträdet ska fortsätta. 

 
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt 
sätt. 

 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande 
inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 

 

Ärenden och handlingar till 
sammanträdena 
12 § 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när 
kommunfullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
13 § 
Kommunstyrelsens, övriga nämnders samt fullmäktigeberedningarnas förslag 
till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör 
tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende 
ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

 
Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats. 

 
Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare vid 
sammanträde då de avses bli ställda. 
 
”Kommunstyrelsens information” ska finnas som en punkt på fullmäktiges dagordning. På 
så sätt ges samtliga partier och samtliga ledamöter/ersättare i fullmäktige en löpande 
information om aktuella frågor i kommunstyrelsen. 
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Anmälan av hinder för 
tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 
(5 kap. 17–21 §§ KL) 

14 § 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde helt eller delvis ska 
snarast anmäla detta till kanslifunktionen, som underrättar den ersättare som står 
i tur att tjänstgöra. 

 

15 § 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde, eller 
om hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i 
tur att tjänstgöra. 

 
Ledamot och ersättare är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten 
avbryter sin tjänstgöring under sammanträdet. 

 
16 § 
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, 
som kallats till tjänstgöring. 
 

17 § 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 
skäl bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 
Upprop 
18 § 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

 
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 

 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

 
Protokolljusterare 
(5 kap. 69 §, 8 kap 12 § KL) 

19 § 
Ordföranden bestämmer dag för justering av protokollet från sammanträdet. 
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Sedan uppropet har förrättats enligt 17 § väljer kommunfullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet senast fjorton dagar efter sammanträdet, och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som vederbörande har lett. 

 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Sådan paragraf ska redovisas skriftligt innan kommunfullmäktige 
justerar den. 

 
Protokoll justeras digitalt eller fysiskt. 

 
Turordning för handläggning av ärendena 
20 § 
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits 
upp i tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad 
turordning för ett eller flera ärenden. 

 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte 
finns med i tillkännagivandet ska behandlas. 

 
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett 
ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under 
sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
(4 kap. 22,24 §§, 5 kap. 32, 39, 40, 41, 63, 64 och §§ KL) 

21 § 
Rätt att delta i överläggningen har 

 

- Förtroendevald som anges i 4 kap. 2 §, första stycket KL och som inte 
är ledamot i fullmäktige 

 
- icke tjänstgörande ersättare 

 
- ordföranden och vice ordföranden i en nämnd vid behandling av 

ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs 
 

- ledamöter i en fullmäktigeberedning när fullmäktige behandlar ett 
ärende som fullmäktigeberedningen har handlagt 

 
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon 

annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning 
hålls med anledning av svaret 

 
- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3-

7 §§ KL, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
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berör förhållande i bolaget. 
 

Kommunens förvaltningschef får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 

Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 

 
22 § 
Kommunens revisorer och deras sakkunniga ska ges tillfälle att delta i 
överläggningen när kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

 
Revisorerna får delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

 
23 § 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som 
det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
beredningsledare i fullmäktigeberedning, revisorerna samt anställda hos 
kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller 
utomstående sakkunniga. 

 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, 
efter samråd med vice ordföranden, i vilken utsträckning de som har kallats för 
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 
Vägledningsdebatt 
24 §  
I de fall kommunfullmäktiges presidium finner det lämpligt kan en vägledningsdebatt 
genomföras i fullmäktige. Denna möjlighet är tänkt att användas på ett tidigt stadium i 
större, strategiska frågor. Inga beslut fattas, vad som framkommit i debatten ska vara 
vägledande för vidare beredning.  

 
Talarordning och 
ordningen vid 
sammanträdena 
25 § 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i 
den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Anmälan till 
talarlistan kan ske först sedan sammanträdet öppnats. 
 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar och har blivit 
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omnämnd, antingen som person eller genom sitt uppdrag, har rätt till ett kort 
inlägg, en replik, på högst två minuter med anledning av vad talaren anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet, då begäran om att få 
lämna replik framställs, och bryter därmed talarordningen. Även den replikerade 
talaren har rätt till kontrareplik. Totalt medges två repliker vardera (2+2).  

  
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under anförandet. 

 
Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera 
eller upplösa sammanträdet. 

 
Yrkanden 
26 § 
När ordföranden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 

 
27 § 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de 
ledamöter som begärt återremittering (5 kap. 50 § tredje stycket KL). 

 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt 
en återremiss avfatta den skriftligt. 

 
Deltagande i beslut 
(4 kap. 25 § första stycket KL) 

28 § 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan 
anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 
acklamation. 

 
Omröstningar 
(4 kap. 25 § andra stycket, 5 kap. 54 -56 och 46 §§ KL 
samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt) 

29 § 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som 
har utsetts att justera protokollet. 
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Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist. 

 
Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot 
ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 
30 § 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 
En valsedel är ogiltig om den 

 

- upptar namnet på någon som inte är valbar 
 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 
 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
 

Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 
Motioner 
(5 kap. 22 § 2 p KL) 

31 § 
En motion 

 

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 
 

En motion som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till 
kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen före 
sammanträdesdagen. En ersättare får väcka en motion enbart när 
vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 

 
I samband med att kommunfullmäktige första gången behandlar en ny 
motion ska motionären/motionärerna lämnas tillfälle att under ett 
kortare anförande presentera motionen. Någon debatt får inte 
förekomma med anledning av anförandet. 
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Medborgarförslag 
(5 kap. 22 § 5 p KL) 

32 § 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i 
kommunfullmäktige (medborgarförslag). 

 
Ett medborgarförslag 

 

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 
 

- ska innehålla namnförtydligande och adress 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 
 

Ett medborgarförslag som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till 
kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen före sammanträdesdagen. 

 
Ett medborgarförslag ska avse ett ämne som hör till kommunfullmäktiges, en 
nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse 
ärenden som är myndighetsutövning mot enskild. 

 
Medborgarförslag tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
kommunfullmäktige beslutar utan föregående beredning att överlåta till 
kommunstyrelsen eller nämnd att besluta i ärende som väckts genom 
medborgarförslag. I de fall ett medborgarförslag behandlar ett ämne som är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen (5 kap. 1 § KL), 
besvaras detta av kommunfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober. 
 

Bolagens initiativrätt 
(10 kap. 3 § och 5 kap. 22 § 5 p KL) 

33 § 
Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 - 6 §§ KL får 
väcka ärenden i kommunfullmäktige i sådana ärenden som 
bolaget är skyldigt att se till att kommunfullmäktige får ta 
ställning till. 

Interpellationer 
(5 kap. 59-63 §§ KL) 

34 § 
En interpellation ska vara skriftlig och inlämnad från en ledamot. 
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Interpellationen ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 
09.00 vardagen före den sammanträdesdag då ledamoten avser att ställa den. 

 
En ersättare får ställa en interpellation enbart när vederbörande tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. 

 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. 

 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet. 

 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 
dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 
kap. 3 eller 4 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av kommunfullmäktige utsedd ledamot i bolagets styrelse 
att besvara interpellationen. 

 
Frågor 
(5 kap. 64 § KL) 

35 § 
En fråga från en ledamot ska vara skriftlig och av enklare art. 

 
Frågan ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 på 
vardagen före den sammanträdesdag då den avses att ställas. 

 
Vad som sägs i 31 och 32 §§ beträffande bolag och ersättare ska på 
motsvarande sätt tillämpas beträffande fråga. 

 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 
Beredning av ärenden 
(5 kap.26-35 §§ KL) 

36 § 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen 
hur de ärenden som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas. 

 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd 
att besluta om remiss av sådana ärenden. 

 
Beredning av revisorernas budget 
37 § 
Presidiet bereder revisorernas budget. 
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Förklaring vid revisionsanmärkning 
(12 kap. 12 § KL) 

38 § 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i 
vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i 
revisionsberättelsen ska inhämtas. 

 
Återredovisning från nämnderna 
(6 kap. 5 § KL) 

39 § 
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
(5 kap. 24 och 32 §§ KL) 

40 § 
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 
Fullmäktigeberedningar 
(3 kap. 2 § KL) 

41 § Beredningen för val- och arvoden 
Beredningen för val- och arvoden väljs för den löpande mandatperioden 
av kommunfullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda 
kommunfullmäktige. 

 
Val- och arvodesberedningen består av lika många ledamöter som antalet 
partier i kommunfullmäktige (inga ersättare). Platserna i val- och 
arvodesberedningen fördelas proportionellt utifrån mandaten i 
fullmäktige. Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en 
beredningsledare och en vice beredningsledare för samma tid som 
mandatperioden. 
 
Val- och arvodesberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som 
kommunfullmäktige ska behandla med undantag för valen av 
kommunfullmäktiges presidium, val- och arvodesberedningen och 
fyllnadsval som inte är ordförandeval. Nominering till 
fullmäktigeberedningar hanteras inte i beredningen för val. 

 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 
beredning. 
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Val- och arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga 
fram förslag till ersättningar och arvoden för kommunens 
förtroendevalda. 

 
 

42 § Tillfälliga fullmäktigeberedningar 
 
Tillfälliga fullmäktigeberedningar kan tillsättas av fullmäktige. En tillfällig 
fullmäktigeberednings huvudsakliga uppdrag är att genomföra medborgardialog med 
invånarna i kommunen. 

 
Kommunfullmäktiges presidium initierar efter samråd i samlat presidium (SP) och med 
förvaltningsledningen ett beredningsuppdrag (medborgardialog). Därefter föreslår 
fullmäktiges presidium beredningsuppdraget som sedan kommunfullmäktige fastställer. 
Beredningsuppdrag ska vara av strategisk karaktär och vara av den typ att beredningen kan 
använda sig av medborgardialog. 
 
Fullmäktige bestämmer mandattid för en tillfällig beredning. Mandatperioden ska stå i 
paritet till beredningsuppdragets karaktär. Vid behov kan denna tid förlängas. Fullmäktige 
beslutar i samband med detta även en tidsplan med återrapporteringstillfällen och budget 
för beredningens arbete.  
 
Kommunfullmäktige utser en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige, 
inga ersättare, till att ingå i beredningen. Av dessa ledamöter utser fullmäktige en 
beredningsledare som representerar majoriteten och en vice beredningsledare som 
representerar oppositionen.  
 
De tillfälliga fullmäktigeberedningarnas arbetsformer regleras i ”Arbetsordning för 
fullmäktigeberedningar” 
 
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta 
för att tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete.  
 
Fullmäktige kan besluta att tillsätta beredningar för att genomföra 
medborgardialog eller liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av 
strategisk och principiell art för kommunen. Det kan vara inför eller under 
framtagandet av en strategi eller ett program, vid större byggnationer och 
samhällsbyggnadsprojekt i kommunen eller inför en verksamhetsförändring i 
kommunen som får stor påverkan för invånarna. 

 
Till varje fullmäktigeberedning ger kommunfullmäktig en tydlig 
uppdragsbeskrivning med bland annat en tidsplan och en ekonomisk ram för 
beredningens arbete. Beredningens arbete ska följa det processhjul som 
illustreras i beslutet om ny politisk organisation. Uppdragen bereds via 
kommunstyrelsen. 

 
Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir därmed alltid så kallade 
tillfälliga beredningar. Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
beredningarna inför varje uppdrag utifrån beslut om ny politisk organisation 
(2018-01-25 § 7) 

 
Beredningarnas arbetsformer regleras i riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete. 
 

Politisk referensgrupp 
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43 § 
Kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens 
arbete i frågor av strategisk art. Referensgruppens uppdrag är att följa processen och utgöra 
en politisk diskussionspart med möjlighet att föra diskussioner och frågeställningar till sina 
respektive partigrupper. Referensgruppen fungerar som rådgivare och bidrar under 
arbetets gång med idéer, förslag och synpunkter. 
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens presidium och 
en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige (inga ersättare). 
Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i referensgruppen inför varje uppdrag. 
Nomineringarna hanteras inte av val- och arvodesberedningen. 

 
 

Reservation 
(4 kap. 27 § KL) 

44 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen 
ska vederbörande göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 
Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det 
kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 
Expediering och publicering 
45 § 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer 
som berörs av besluten. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska 
dock alltid tillställas hela protokollet. 

 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar 
kommunfullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i 
kommunfullmäktiges namn, om inte kommunfullmäktige för särskilt fall 
beslutar annat. 

46 § 
Protokollet ska, utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på 
tillkännagivande, även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 
 

Revisionen 
47 § 
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har uppdraget att ha en 
kontinuerlig  dialog med revisionen. 
 

Allmänhetens frågestund 
48 § 
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden 
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som ska innehålla allmänhetens frågestund i samband med fastställande om 
sammanträdesdagar. 
 

Regler för allmänhetens frågestund 
49 § 
Samlat presidium föreslår vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund 
inför fastställandet av sammanträdesdagar. Allmänhetens frågestund ska genomföras minst 
2 gånger/år. Ett av dessa tillfällen ska vara inför budgeten. Sammanträdet inleds med 
allmänhetens frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 
1,5 timme.  

50 § 
En fråga från invånarna i Ulricehamns kommun ska vara skriftlig och undertecknad med 
namn och kontaktuppgift. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett 
kommunalt förhållande, frågan får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild. Frågan 
bör kunna besvaras utan större utredning.  
  
Frågan skickas in via formulär på hemsidan, till kommun@ulricehamn.se eller lämnas 
in/postas till kommunkansliet för ankomst senast kl. 09.00, tre arbetsdagar före 
sammanträdet där den ska ställas. Frågor bör lämnas in digitalt. Om frågeställaren så 
önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin fråga. I annat 
fall läser kommunfullmäktiges ordförande upp frågan. Ordföranden avgör efter samråd 
med vice ordföranden om en fråga får ställas.  

51 §  
Fråga får ställas till kommunal- och oppositionsråd, ordförande i kommunal nämnd eller 
ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vem den 
riktas, avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. Om frågan rör 
majoritetsförhållandena så är det vice ordförande som avgör, och vice versa. 

52 §  
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den 
kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt 
till en (1) följdfråga på två (2) minuter med anledning av svaret och den som svarar får 2 
minuter för att svara på denna. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under 
frågestunden.  

53 §  
Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får 
behandlas vid samma tillfälle. Alla frågor ska även få ett skriftligt svar som också publiceras 
på hemsidan efter sammanträdet. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan 
lämnas vid aktuellt sammanträde ska frågeställaren få skriftligt svar.  

54 §  
Allmänhetens frågestund ska tillkännages i kungörelsen till det aktuella sammanträdet med 
kommunfullmäktige. Allmänheten ska informeras om möjligheten att lämna frågor samt att 
allmänhetens frågestund äger rum vid visst sammanträde, till exempel via kommunens 
sociala medier eller annons i dagspress.  

 
Uppdragsbeskrivning för ledamöter och 
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ersättare i kommunal- och 
samordningsförbund 

 
55 § 
Enligt kommunallagen (9 kap 1–18 §§) kan kommuner samverka genom att bilda ett 
kommunalförbund och med stöd av lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) kan samordningsförbund bildas. Kommunalförbund 
och samordningsförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige 
antar en förbundsordning.  

 
I anslutning till val ska en uppdragsdialog genomföras mellan kommunstyrelsens presidium 
och valda ledamöter och ersättare. Under mandatperioden sker avstämning i anslutning till 
beslut om budget för nästkommande år. Det innefattar såväl diskussioner inför förbundets 
budgetbeslut som efter kommunfullmäktiges beslut om budget.  

 
Som ledamot eller ersättare i direktion/styrelse är man företrädare för Ulricehamns 
kommun och inte för sitt parti. Man ska se till Ulricehamns kommuns intressen samtidigt 
som det är av stor vikt att lyfta blicken och se till helheten för medlemmarna i förbundet. 
Förbundens uppdrag är beskrivna i beslutade förbundsordningar som ledamöter och 
ersättare i direktion /styrelse ska ha god kännedom om.  

 
Som företrädare för Ulricehamns kommun är det är av vikt att vara uppdaterad i 
kommunens KPH och aktuella delar av kommunens verksamhetsplan för att kunna 
företräda på ett korrekt sätt. Vid osäkerhet inför ett beslut tas kontakt med kommunchef, 
sektorchef eller kommunalråd beroende på frågans art för kunskapsinhämtning och 
förankring. Information till hemkommunen sker via kommunchef och kommunstyrelsens 
ordförande. Kommunchef informerar förvaltningsledningen. Kommunstyrelsens 
ordförande informerar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 
Digitalt arbetssätt 
56 § 
Den som är förtroendevald i kommunfullmäktige behöver tillgång till 
kommunens IT-miljö för att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs 
inför möten med mera. För att få tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-
användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny mandatperiod samt vid 
byte av ledamot/ersättare. 

 
IT-användaravtalet innefattar: 

 ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för 
ledamoten/ersättaren i förtroendeuppdraget, 

 tillgång till kommunens relevanta applikationer, 
 ett konto för ledamotens/ersättarens läsplatta surfplatta.
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§  
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2022/372 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsens reviderade reglemente antas. 
 
Tidigare reglemente, antaget 2021-09-23 § 157, upphävs därmed. 
 
Sammanfattning 
I dokumentet ”Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022” 
redogörs kommunens organisation, men i stort sett allt av detta styrs i andra dokument som 
fullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för fullmäktigeberedningar, reglementen för 
kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningen bedömer därför denna riktlinje som överflödig 
(se ärende 2022/373). 
 
Förvaltningen har identifierat fem områden som inte regleras någon annanstans förutom i 
Riktlinjer för politisk organisation. Ett av dessa är formerna för kommunstyrelsens 
arbetsgrupper. 
 
Förslaget är att kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om 
arbetsgrupperna.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef  
2 Kommunstyrelsens reglemente 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens reviderade reglemente antas. 
 
Tidigare reglemente, antaget 2021-09-23 § 157, upphävs därmed. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-17 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 
Diarienummer 2022/372, löpnummer 2215/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens reviderade reglemente antas. 
 
Tidigare reglemente, antaget 2021-09-23 § 157, upphävs därmed. 
 
Sammanfattning 
I dokumentet ”Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022” 
redogörs kommunens organisation, men i stort sett allt av detta styrs i andra dokument som 
fullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för fullmäktigeberedningar, reglementen för 
kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningen bedömer därför denna riktlinje som överflödig 
(se ärende 2022/373). 
 
Förvaltningen har identifierat fem områden som inte regleras någon annanstans förutom i 
Riktlinjer för politisk organisation. Ett av dessa är formerna för kommunstyrelsens 
arbetsgrupper. 
 
Förslaget är att kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om 
arbetsgrupperna.  
 
 
Ärendet 
I dokumentet ”Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022” 
redogörs kommunens organisation, men i stort sett allt av detta styrs i andra dokument som 
fullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för fullmäktigeberedningar, reglementen för 
kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningen bedömer därför denna riktlinje som överflödig 
(se ärende 2022/373). 
 
Förvaltningen har identifierat fem områden som inte regleras någon annanstans förutom i 
Riktlinjer för politisk organisation. 
 

 Samlat Presidium (SP) 
 Politisk referensgrupp 
 Kommunstyrelsens delegation till beredande utskottet gällande investeringsärenden 

och godkännande av planförslag i detaljplaneärenden 
 Kommunstyrelsens arbetsgrupper 
 Uppdragsbeskrivning för ledamöter och ersättare i kommunal- och 

samordningsförbund 

Förslaget är att kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om 
arbetsgrupperna. Detta tillägg är markerat med gult i dokumentet. 
 
Detta är en redaktionell ändring och medför inga konsekvenser gällande laglighet eller 
ekonomi. Genom att samla det som styr vår politiska organisation i färre dokument så 
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kvalitetssäkras arbetet ytterligare. Beslutet bedöms inte heller få några effekter utifrån 
barnkonvention, jämställdhet eller miljö. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens reglemente 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Författningshandboken 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 

Styrdokument 

KOMMUNSTYRELSENS 
REGLEMENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTAGET AV: Kommunfullmäktige 
DATUM: 2021-09-23 § 157 
GÄLLER FRÅN OCH MED:  
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef 
GÄLLER TILL OCH MED: 2023 



2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Våra styrdokument 
 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

 
[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 



3

Innehåll 
Bakgrund ........................................................................................................................................4 

Syfte ................................................................................................................................................4 

Kommunstyrelsens uppgifter .........................................................................................................4 
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter ...........................................................................................4 
Ekonomisk förvaltning ............................................................................................................................5 
Uppgifter enligt speciallagstiftning ochverksamhetsförvaltning ...........................................................6 
Personalfrågor .........................................................................................................................................6 
Övrig verksamhet .....................................................................................................................................7 
Delegation från kommunfullmäktige ......................................................................................................7 
Besvarande av medborgarförslag ............................................................................................................8 
FN:s barnkonvention ...............................................................................................................................9 

Kommunstyrelsens arbetsformer ..................................................................................................9 
Sammansättning .....................................................................................................................................9 
Ersättarnas tjänstgöring ..........................................................................................................................9 
Yttranderätt ...........................................................................................................................................10 
Initiativrätt .............................................................................................................................................10 
Ersättare för ordföranden ......................................................................................................................10 
Sammanträdena .....................................................................................................................................11 
Ordföranden ...........................................................................................................................................11 
Kommunalråd och oppositionsråd ........................................................................................................12 
Justering av protokoll ............................................................................................................................12 
Reservation ............................................................................................................................................12 
Delgivning ..............................................................................................................................................12 
Undertecknande av handlingar .............................................................................................................12 
Digitalt arbetssätt ...................................................................................................................................12 
Utskott ....................................................................................................................................................13 
Arbetsgrupper ........................................................................................................................................14 

 



4

Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna 
enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Detta reglemente reglerar 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt. 

 
 

Syfte 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden. 

 
 

Kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
1 § 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att som kommunens ledande politiska organ för 
styrning och ledning, ansvara för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt 
att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 

 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, i kommunalförbund som kommunen är medlem i eller utförs av annan 
kommun enligt särskilt avtal. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna 
annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan 
nämnd. 

 
2 § 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

- leda arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten, 

- göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 

- ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt, 



5

- tillse att uppföljning sker till fullmäktige om hur verksamheten och den ekonomiska 
ställningen utvecklas under året, 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad 
av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen samt att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i sådana bolag, 

- årligen genom beslut pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 9 § KL). Om 
styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som avser 
styrelsens ansvarsområde, om inte uppgiften åvilar annan, 

- fastställa mål och styrdokument för verksamheterna inom styrelsens eget 
ansvarsområde. 

 
Ekonomisk förvaltning 
3 § 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade föreskrifter. 

 
I kommunstyrelsens ansvar för den ekonomiska förvaltningen ingår att årligen sammanställa 
förslag till årsbudget, delårsbokslut och årsredovisning samt att regelbundet genomföra 
budgetuppföljningar. 

 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att 

- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- besluta om omdisponering av budgetanslag enligt de riktlinjer som 
kommunfullmäktige för varje tidpunkt fastställt, 

- handha förvaltning av donationsmedel. 
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Uppgifter enligt speciallagstiftning och 
verksamhetsförvaltning 
4 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården med undantag för 
myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen ansvarar för berörd driftverksamhet. 

 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet med undantag för myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen 
ansvarar för berörd driftverksamhet. 

 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild vad gäller 
byggnadsväsendet. Uppgiften innefattar ansvar för all fysisk planering och 
samhällsbyggnadsfrågor i övrigt. 

 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, samt är kommunens 
naturvårdsorgan. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att under höjd beredskap leda den del av det civila försvaret 
som kommunen ska bedriva. Detta följer av Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 
Personalfrågor 
5 § 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör 
förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- 
och pensionsmyndighet. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt, 

- besluta om stridsåtgärder, 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser och 
kommunfullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och i sådana frågor utfärda föreskrifter och 
anvisningar, 
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- lämna uppdrag som avses i befogenhetslagen, 

- andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. 
 

Övrig verksamhet 
6 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala förvaltning. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för verksamhet och tillsyn enligt lagar och författningar samt de 
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. 

 
Kommunstyrelsen utgör trafiknämnd och arbetslöshetsnämnd. 

 
Kommunstyrelsen utgör personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen utgör arkivmyndighet enligt reglerna i Arkivlagen (1990:782). 

 
Delegation från kommunfullmäktige 
7 § 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och efter de eventuella riktlinjer som 
fullmäktige fastställt samt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter som 
fullmäktige angivit, 

- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 

- vidta ändringar i styrelsens förvaltningsorganisation inom de ramar och eventuella 
riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

- om kommunstyrelsens sammanträden helt eller delvis ska vara öppna för 
allmänheten (KL 6 kap. 25 §) 

- besluta om förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförandetid, 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat avtal, 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för det kommunala självstyret. Kommunstyrelsen får dock även 
besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

- fatta beslut om att anta planer som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse 
enligt plan- och bygglagen, 
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- fatta beslut om köp, försäljning, byte av fastighet samt avtal om fastighetsreglering 
med stöd av plan- och bygglagen, inom av kommunfullmäktige fastställd 
budget/kostnadsramar/taxor och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i 
övrigt, 

- fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller 
fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats, 

- fatta beslut i ärenden angående arrende, servitut, jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, 
belägenhetsadresser, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt, 

- upplåta tomträtt, varvid styrelsen ska tillämpa de eventuella riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

- fastställa namn på gator och kvarter, 

- Ansvar och rapporteringsskyldighet, 
 

- meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap 
7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789), 

- meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande. 

8 § 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 
Besvarande av medborgarförslag 
9 § 

Medborgarförslag ska beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. 

 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas i kommunstyrelsen, ska 
förslagsställaren underrättas. 

 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 
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FN:s barnkonvention 
10 § 

Från och med den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention inkorporerad i svensk lag. Detta 
innebär att barnkonventionens huvudprinciper ska säkerställas på alla nivåer inom offentlig 
verksamhet. 

Fyra av barnkonventionens artiklar speglar konventionens huvudprinciper: 

 Artikel 2 
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

 Artikel 3 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 

 Artikel 6 
Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad. 

 Artikel 12 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Kommunstyrelsen ska säkerställa att barnkonventionens huvudprinciper beaktas i 
kommunens verksamheter. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
11 § 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

 
Ersättarnas tjänstgöring 
12 § 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
Den ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska själv snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunstyrelsen bestämda turordningen och därefter enligt den av fullmäktige mellan dem 
bestämda ordningen. 

 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

 
13 § 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 

 
Yttranderätt 
14 § 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar. 

15 § 
Den som har rätt att delta i kommunstyrelsens överläggningar och har blivit omnämnd, 
antingen som person eller genom sitt uppdrag, har rätt till ett kort inlägg, en replik, på högst 
två minuter med anledning av vad talaren anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare 
som har ordet, då begäran om att få lämna replik framställs, och bryter därmed 
talarordningen. Även den replikerade talaren har rätt till kontrareplik. Totalt medges två 
repliker vardera (2+2).    

 
Initiativrätt 
16 § 
Tjänstgörande ledamot eller ersättare har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen (4 kap 
20 § KL). Partierna i Ulricehamns kommun förordar följande tillvägagångssätt när ett 
ärende ska                                   väckas i kommunstyrelsen: 
Ärendet skickas till kommunens officiella e-postadress, till kommunstyrelsens ordförande 
samt till kommunsekreteraren, senast kl. 09.00 vardagen innan kommunstyrelsens 
sammanträde där ärendet ska väckas. 

 
Ersättare för ordföranden 
17 § 
Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att 
tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfälliga ordföranden har utsetts. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 

Sammanträdena 
18 § 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller ordföranden bestämmer. 
 
På motsvarande sätt får ordföranden, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträdet 
genomförs med ledamöter närvarande på distans. 

 
Extra sammanträde ska hållas snarast efter det att ordföranden fått begäran härom. 

 
19 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 
Ordföranden 
20 § 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning, 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, 

- representera kommunstyrelsen vid kontakter med myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Kommunalråd och oppositionsråd 
21 § 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 

Vidare ska kommunstyrelsen utse 2 biträdande kommunalråd (till ordförande och vice 
ordförande) och 2 biträdande oppositionsråd (varav 1 till andre vice ordförande). 

 

Justering av protokoll 
22 § 
Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot. 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 
Reservation 
23 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

 
Delgivning 
24 § 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden eller kommunstyrelsens 
sekreterare. 

 
Undertecknande av handlingar 
25 § 
Kommunstyrelsen beslutar, i delegationsordningen, hur skrivelser, avtal och andra 
handlingar på kommunstyrelsens vägnar ska undertecknas. 

 
Digitalt arbetssätt 
26 § 
Den som är förtroendevald i kommunstyrelsen behöver tillgång till kommunens IT-miljö för 
att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs inför möten med mera. För att få 
tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny 
mandatperiod samt vid byte av ledamot/ersättare. 

 
IT-användaravtalet innefattar: 

- ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för ledamoten/ersättaren i 
förtroendeuppdraget, 



13

- tillgång till kommunens relevanta applikationer, 

- ett konto för ledamotens/ersättarens läsplatta surfplatta. 
 
 

Utskott 
27 § 
Inom kommunstyrelsen ska finnas två utskott - ett beredande utskott och ett budgetutskott, 
som väljs bland ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen enligt KL 6:42 §. 

 
Beredande utskottet ska bestå av två ledamöter och två ersättare. Ersättarna har rätt att 
närvara vid beredande utskottets sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 
Beredande utskottet har som huvudsaklig uppgift att gå igenom de ärenden som är på väg för 
att behandlas av kommunstyrelsen och avgöra bland annat om förvaltningens 
beslutsunderlag är tillräckligt för behandling i kommunstyrelsen. Det beredande utskottet 
utgör kommunens lönenämnd. 

 
Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier 
som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium. 
Ersättare närvarar vid budgetutskottets sammanträde endast när ledamot är förhindrad. 

 
Budgetutskottet har som huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget men också att 
följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. 

 
28 § 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer för utskottet bland dess ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 

 
Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
29 § 
Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs. 

 
För ersättarnas tjänstgöring gäller vad som sägs i 10 § i detta reglemente och för 
budgetutskottet också vad som sägs i 23 § i detta reglemente. 

 
Beredande utskottet får handlägga ärenden bara när två ledamöter är närvarande. 

 
Budgetutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
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30 § 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av det beredande 
utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts av utskottet ska kommunstyrelsens 
ordförande därefter lägga fram förslag till beslut. 

 

Arbetsgrupper 
31 § 
Kommunstyrelsen har två arbetsgrupper; lärande/välfärd och samhällsutveckling. Dessa 
sammanträder endast inom ramen för kommunstyrelsens möte. Arbetsgrupperna utses 
inom kommunstyrelsen med 15 ledamöter i varje grupp.  

 

Kommunal- och oppositionsråd fördelas mellan de två arbetsgrupperna och bland dom sker 
val av samtalsledare och vice samtalsledare. I dessa uppdrag leder och företräder de 
kommunen, externt och internt, i dessa frågor.  

 

Arbetsgrupperna lägger inga förslag till beslut. Arbetsgrupperna är verksamhetens bollplank 
i frågor som är under beredning för kommande möten i kommunstyrelsen. 

Det finns inget tvång/krav på att ett ärende ska ha diskuterats i en arbetsgrupp för att kunna 
avgöras i kommunstyrelsen. 

 

I övergripande frågor informeras hela kommunstyrelsen under punkten ”gemensam 
arbetsgrupp”.  

 

Kommunstyrelsen fastställer övriga arbetsformer och rutiner för arbetsgrupperna. Agendan 
för kommunstyrelsens arbetsgrupper läggs av kommunstyrelsens ordförande i samråd med 
förvaltningsledningen. 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-08-30 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Riktlinjer för politisk organisation 
Dnr 2022/373 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Skrivningar om samlat presidium (SP) och politisk referensgrupp förs in, och regleras 
därmed, i fullmäktiges arbetsordning.  
 
Uppdragsbeskrivningen för ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund 
läggs in i fullmäktiges arbetsordning. 
 
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om arbetsgrupperna. 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras vid nästa revidering med följande 
punkter:  
 
Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 
3.xx Fatta beslut i 

investeringsärenden upp till 
den beloppsgräns som 
fastställs i kommunens 
ekonomiska styrprinciper  

 Beredande 
utskottet 

 

9.x Godkännande av 
planförslag innan utskick 
för granskning 

 Beredande 
utskottet 

Avser 
standardförfarande 

 
Därmed försvinner behovet av Riktlinjer för politisk organisation och dokumentet kan 
upphävas från och med 2023. 
 
Sammanfattning 
I dokumentet ”Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022” 
förklaras organisationen, men mycket av detta styrs redan i andra dokument såsom 
fullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för fullmäktigeberedningar, reglementen för 
kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningen bedömer därför denna riktlinje som överflödig 
och genom att samla det som styr vår politiska organisation i färre dokument så 
kvalitetssäkras arbetet ytterligare. 
 
Förvaltningen har dock identifierat fem områden som inte regleras någon annanstans 
förutom i Riktlinjer för politisk organisation. 
 

 Samlat Presidium (SP) 
 Politisk referensgrupp 
 Kommunstyrelsens delegation till beredande utskottet gällande investeringsärenden 

och godkännande av planförslag i detaljplaneärenden 
 Kommunstyrelsens arbetsgrupper 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-08-30 

 Sida 2 av 2 

 Uppdragsbeskrivning för ledamöter och ersättare i kommunal- och 
samordningsförbund 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef  
2 Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Skrivningar om samlat presidium (SP) och politisk referensgrupp förs in, och regleras 
därmed, i fullmäktiges arbetsordning.  
 
Uppdragsbeskrivningen för ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund 
läggs in i fullmäktiges arbetsordning. 
 
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om arbetsgrupperna. 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras vid nästa revidering med följande 
punkter:  
 
Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 
3.xx Fatta beslut i 

investeringsärenden upp till 
den beloppsgräns som 
fastställs i kommunens 
ekonomiska styrprinciper  

 Beredande 
utskottet 

 

9.x Godkännande av 
planförslag innan utskick 
för granskning 

 Beredande 
utskottet 

Avser 
standardförfarande 

 
Därmed försvinner behovet av Riktlinjer för politisk organisation och dokumentet kan 
upphävas från och med 2023. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-17 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för politisk organisation 
Diarienummer 2022/373, löpnummer 2209/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Skrivningar om samlat presidium (SP) och politisk referensgrupp förs in, och regleras 
därmed, i fullmäktiges arbetsordning.  
 
Uppdragsbeskrivningen för ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund 
läggs in i fullmäktiges arbetsordning. 
 
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om arbetsgrupperna. 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras vid nästa revidering med följande 
punkter:  
 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 
3.xx Fatta beslut i 

investeringsärenden upp till 
den beloppsgräns som 
fastställs i kommunens 
ekonomiska styrprinciper  

 Beredande 
utskottet 

 

9.x Godkännande av 
planförslag innan utskick 
för granskning 

 Beredande 
utskottet 

Avser 
standardförfarande 

 
 
Därmed försvinner behovet av Riktlinjer för politisk organisation och dokumentet kan 
upphävas från och med 2023. 
 
Sammanfattning 
I dokumentet ”Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022” 
förklaras organisationen, men mycket av detta styrs redan i andra dokument såsom 
fullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för fullmäktigeberedningar, reglementen för 
kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningen bedömer därför denna riktlinje som överflödig 
och genom att samla det som styr vår politiska organisation i färre dokument så 
kvalitetssäkras arbetet ytterligare. 
 
Förvaltningen har dock identifierat fem områden som inte regleras någon annanstans 
förutom i Riktlinjer för politisk organisation. 
 

 Samlat Presidium (SP) 
 Politisk referensgrupp 
 Kommunstyrelsens delegation till beredande utskottet gällande investeringsärenden 

och godkännande av planförslag i detaljplaneärenden 
 Kommunstyrelsens arbetsgrupper 
 Uppdragsbeskrivning för ledamöter och ersättare i kommunal- och 

samordningsförbund 
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Ärendet 
2011 infördes en förändrad politisk organisation i Ulricehamns kommun. Denna organisation 
har därefter utvärderats löpande. 2020 tillsattes en demokratiberedning som bland annat 
hade som uppdrag att utvärdera organisationen och föreslog vissa förbättringar i sin 
slutrapport.  
 
Demokratiberedningens slutrapport behandlades i kommunfullmäktige 2022-01-27 då 
beslutades att den politiska organisationen i grunden kvarstår tills vidare men med några få, 
mindre förändringar avseende sammanträdens utformning. 
 

 
 
I dokumentet ”Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022” 
förklaras organisationen, men i stort sett allt av detta styrs i andra dokument som 
fullmäktiges arbetsordning, arbetsordning för fullmäktigeberedningar, reglementen för 
kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningen bedömer därför denna riktlinje som överflödig. 
 
Förvaltningen har identifierat fem områden som inte regleras någon annanstans förutom i 
Riktlinjer för politisk organisation. 
 

 Samlat Presidium (SP) 
 Politisk referensgrupp 



  2022/373, 2209/2022 3(3) 

 Kommunstyrelsens delegation till beredande utskottet gällande investeringsärenden 
och godkännande av planförslag i detaljplaneärenden 

 Kommunstyrelsens arbetsgrupper 
 Uppdragsbeskrivning för ledamöter och ersättare i kommunal- och 

samordningsförbund 

Förslaget är att SP och politisk referensgrupp tas upp och regleras i fullmäktiges 
arbetsordning.  
 
Uppdragsbeskrivningen för ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund 
läggs in i fullmäktiges arbetsordning. 
 
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med en skrivning om arbetsgrupperna. 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras vid nästa revidering med följande 
punkter:  
 

Nr Beslut om Lagrum Delegat Anmärkning 
3.xx Fatta beslut i 

investeringsärenden upp till 
den beloppsgräns som 
fastställs i kommunens 
ekonomiska styrprinciper  

 Beredande 
utskottet 

 

9.x Godkännande av 
planförslag innan utskick 
för granskning 

 Beredande 
utskottet 

Avser 
standardförfarande 

 
 
Dessa redaktionella ändringar medför inga konsekvenser gällande laglighet eller ekonomi 
eftersom det inte innebär några förändringar i de processer/rutiner som redan finns, utan är 
endast formaliteter. Men genom att samla det som styr vår politiska organisation i färre 
dokument så kvalitetssäkras arbetet ytterligare. Beslutet bedöms inte heller få några effekter 
utifrån barnkonvention, jämställdhet eller miljö. 
 
Behovet av Riktlinjer för politisk organisation bedöms vara litet och dokumentet kan 
upphävas från och med 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun 2019–2022 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunsekreterare 
Författningshandboken 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

POLITISK 
ORGANISATION I 
ULRICEHAMNS KOMMUN 
2019–2022 

 
 

  

ANTAGET AV: Kommunfullmäktige 
DATUM: 2018-01-25, § 7, Reviderad 2018-06-20, § 123, 2019-10-24, § 173 
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2019-11-01 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslichef  
GÄLLER TILL OCH MED: 2022  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
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3

Innehållsförteckning 
 
 
1 Bakgrund ................................................................................................................................4 

1.1 Syfte ..................................................................................................................................................4 

2 Förändringar och utvärdering ................................................................................................4 

1 3. Organisationsskiss ..............................................................................................................4 

3 Organisationsskiss ..................................................................................................................5 

4 Kommunfullmäktige ...............................................................................................................6 
4.1 Fullmäktigeberedningar ...............................................................................................................6 

4.1.1 Fullmäktigeberedningar .....................................................................................................6 
4.1.2 Val- och arvodesberedningen .............................................................................................7 
4.1.3 Fullmäktigeberedningarnas arbete ....................................................................................7 
4.1.4 Strategier på nytt sätt .......................................................................................................8 
4.1.5 Politisk referensgrupp ..........................................................................................................8 

5 Samlat presidium ...................................................................................................................8 

6 Revisorer .................................................................................................................................9 

7 Överförmyndare .....................................................................................................................9 

8 Kommunstyrelsen ...................................................................................................................9 
8.1 Beredande utskott .......................................................................................................................10 
8.2 Budgetutskott ...............................................................................................................................11 
8.3 Kommunstyrelsens arbetsgrupper ..............................................................................................11 
8.4 Kommunala råd för äldrefrågor och funktionsnedsättningsfrågor ...........................................12 

9 Miljö- och byggnämnden ......................................................................................................12 

10 Individnämnden ....................................................................................................................12 

11 Gemensam nämnd IT Ulricehamn och Tranemo ................................................................12 

12 Krisledningsnämnd ...............................................................................................................13 

13 Valnämnd ..............................................................................................................................13 

14 Uppdragsbeskrivning för ledamöter och ersättare i kommunal och samordningsförbund
 ...............................................................................................................................................13 

 

 
 
 

file:///C:/Users/lenbra01/AppData/Local/Temp/65837.DOCX%23_Toc18412683


 
 
 
 
4

1 3. 
Organisationsskiss

 
 
 
 

1 Bakgrund 
 
Till mandatperioden 2011–2014 infördes en förändrad politisk organisation i Ulricehamns 
kommun. Efter en utvärdering 2014 fastställdes denna politiska organisation (med vissa 
justeringar) även för mandatperioden 2015–2018.  
 
Huvudsyftet med denna politiska organisation var och är, förutom att stärka 
kommunfullmäktiges roll, även att förbättra dialogen med kommunens invånare. Den 
tidigare gällande organisationen med flera nämnder och förvaltningar, med eget 
verksamhets- och budgetansvar, valdes bort. I stället blev kommunstyrelsen enda 
verksamhetsnämnd. Hela den kommunala verksamheten samlades i en förvaltning under 
kommunstyrelsen. Till detta infördes även fullmäktigeberedningar (KL 3 kap, 2 §), i syfte att 
stärka dialogen med invånarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås, kommunstyrelsen beslutar om vad 
som ska utföras för att uppnå detta och förvaltningen har uppdraget att beskriva hur det ska 
utföras samt hantera utförandet.  

 
1.1 Syfte 
Syftet med detta dokument är att beskriva Ulricehamns kommuns politiska organisation och 
arbetsformer inför mandatperioden 2019–2022.  
 

2  Förändringar och utvärdering 
Kommunfullmäktige gav inför mandatperioderna 2011–2014 och 2015–2018 det samlade 
presidiet (SP) uppdraget att arbeta med detaljutformningen av den politiska organisationen. 
Utifrån detta har vissa smärre justeringar och förtydliganden gjorts inför mandatperioden 
2015–2018. Även inför mandatperioden 2019–2022 har det samlade presidiet (SP) haft detta 
uppdrag. En utvärdering under sommaren 2017 resulterade även denna gång i några 
förändringar och justeringar. Den politiska organisationen kvarstår i stora drag men 
fullmäktigeberedningarnas uppdrag förändras för att ytterligare utveckla 
medborgardialogen. 
 
Målet med den politiska organisationen är att, med siktet inställt på framtiden, utveckla den 
demokratiska processen och kommunfullmäktiges ledande roll, uppnå helhetssyn och 
samordning och utveckla medborgarkontakterna med insyn och delaktighet. 
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3 Organisationsskiss 
Kommunfullmäktige beslutar om vad som ska uppnås, kommunstyrelsen beslutar om vad 
som ska utföras för att uppnå detta och förvaltningen har uppdraget att beskriva och hur det 
ska utföras samt verkställa det som beslutats.  
 
Kommunstyrelsen har ett direkt verksamhetsansvar. Kommunstyrelsen ansvarar för att 
konkretisera de strategi- och programområden som kommunfullmäktige fastställt och för att 
utifrån ett helhetsperspektiv, styra förvaltningens mot dessa. Kommunstyrelsen ska följa 
upp/utvärdera beslutade strategi- och programområden. 

 
 
Utöver kommunstyrelsen finns individnämnd, miljö- och byggnämnd, gemensam nämnd IT 
Ulricehamn och Tranemo, valnämnd och krisledningsnämnd. Dessa nämnder fattar endast 
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beslut i ärenden och har således inget eget verksamhets- eller budgetansvar. Gällande 
samverkansnämnd IT så är den att anse som en ren utförarnämnd.   

4 Kommunfullmäktige 
Antal: 49 ledamöter och det antal ersättare som följer av regler i KL Kap 5, § 8 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag regleras i Kommunallagens 5 kap och preciseras närmare i 
den arbetsordning som beslutas inför varje mandatperiod. Det förutsätts att 
kommunfullmäktiges presidium inte är ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för att leda och hålla samman 
fullmäktigeberedningarnas arbete och har det övergripande ansvaret för att värna om och 
utveckla den lokala demokratin.  
 
På kommunfullmäktiges föredragningslista ska punkten ”Kommunstyrelsens information” 
finnas som en punkt. På så sätt ges samtliga partier och samtliga ledamöter/ersättare i 
fullmäktige en löpande information om aktuella frågor i kommunstyrelsen.  
 

4.1 Fullmäktigeberedningar 

4.1.1  Fullmäktigeberedningar  
I kommunallagen regleras möjligheten att ha fullmäktigeberedningar i en kommun;  
3 kap. 2 § Fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst 
ärende eller en viss grupp ärenden som ska avgöras av fullmäktige. 
 
Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Fullmäktige kan besluta att tillsätta beredningar 
för att genomföra medborgardialog eller liknande aktiviteter inom ramen för ett ärende av 
strategisk och principiell art för kommunen. Det kan vara inför eller under framtagandet av 
en strategi eller ett program, vid större byggnationer och samhällsbyggnadsprojekt i 
kommunen eller inför en verksamhetsförändring i kommunen som får stor påverkan för 
invånarna.  
 
Vilka ärenden som lämpar sig för en fullmäktigeberedning att genomföra medborgardialog i 
kan tas fram på flera sätt. Förvaltningen har ett ansvar att på ett samlat sätt informera om 
vilka ärenden som kan vara aktuella, exempelvis inför ett kommande verksamhetsår. Dialog 
om dessa ärenden bör lämpligtvis starta i det samlade presidiet, för att därefter beredas i 
fastställd ordning. En enskild ledamot i kommunfullmäktige kan också väcka ett initiativ till 
uppdrag för en fullmäktigeberedning genom att lämna in en motion.  
 
Beredningarna utses inför varje uppdrag och blir därmed alltid så kallade tillfälliga 
beredningar. Beredningarna ska ha 9 ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier i 
kommunfullmäktige ska vara representerade. Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska 
ingå i beredningarna inför varje uppdrag.  
 
Nomineringarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. Beredningarna ska ha en 
beredningsledare och en vice beredningsledare. 
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En ledamot i en fullmäktigeberedning är i samband med en medborgardialog inte i första 
hand representant för sitt parti utan representerar de förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun som helhet. 
 
För att skilja mellan kommunfullmäktige som den strategiska nivån och kommunstyrelsen 
som den verkställande nivån, förutsätts att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inte 
väljs att ingå i en fullmäktigeberedning. 
 
Fullmäktige beslutar uppdrag och budget för beredningen och därefter ska beredningarnas 
uppdrag, i normalfallet, kunna genomföras under tre månader. Ersättning till 
beredningsledare, vice beredningsledare och övriga ledamöter regleras i kommunens 
regelverk för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl.  

4.1.2 Val- och arvodesberedningen 
Val- och arvodesberedningen utgör formellt också en fullmäktigeberedning och får sina 
uppdrag av kommunfullmäktige, med tidplan och budget. Uppdragen till val- och 
arvodesberedningen bereds via kommunstyrelsen, likaså de förslag som val- och 
arvodesberedningen tar fram, utom valärenden. Finns särskilda skäl kan fullmäktiges 
presidium ge val- och arvodesberedningen ett uppdrag av begränsad karaktär. 
 
Val- och arvodesberedningen är en fast beredning vars ledamöter väljs per mandatperiod. 
I uppdraget ingår inte att föra en medborgardialog. Val-och arvodesberedningen ska ha 
9 ledamöter (inga ersättare).  Val av beredningsledamöter sker proportionellt.  
 
Nomineringarna hanteras inte i val- och arvodesberedningen. Beredningen för val och 
arvoden ska ha en beredningsledare och en vice beredningsledare. Ledamöter i val- och 
arvodesberedningen kan ingå i en annan fullmäktigeberedning och kan även väljas bland 
ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen. De närmare formerna för val- och 
arvodesberedningens arbete och sammanträden finns att läsa i ett särskilt regelverk. 

4.1.3 Fullmäktigeberedningarnas arbete   
Fullmäktigeberedningarna får sina uppdrag från kommunfullmäktige baserat på en 
uppdragsbeskrivning från förvaltningen. Uppdragen bereds via kommunstyrelsen.  
 
Tidplan och budget preciseras i det uppdrag som fullmäktigeberedningen får från 
kommunfullmäktige.  
 
När en fullmäktigeberedning genomfört sitt uppdrag lämnar de en sammanställning av vad 
som framkommit till kommunfullmäktige. I samband med detta får beredningen möjlighet 
att på ett fullmäktigemöte presentera sitt arbete och sina slutsatser. Därefter lämnas 
beredningens sammanställning till kommunstyrelsen som underlag i det fortsatta arbetet.  
 
En handbok för fullmäktigeberedningarnas arbete togs fram till mandatperioden 2015–2018. 
Den kommer till mandatperioden 2019-2022 arbetas om och göras till Riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Innehållet ändras för att stödja beredningarnas nya 
arbetssätt, med fokus på korta uppdrag med medborgardialog samt uppföljningsuppdrag av 
tidigare antagna strategier. Riktlinjerna för fullmäktigeberedningarnas arbete är tänkt främst 
som stöd och utbildningsmaterial för ledamöter i fullmäktigeberedningarna men även 
förvaltningens personal och chefer har nytta av att kunna se hur fullmäktigeberedningarnas 
arbete mer i detalj är tänkt att utföras.  
 
Fullmäktigeberedningarnas har en egen sida på kommunens webbplats. Vid 
medborgardialoger kan beredningen tydligt marknadsföra detta och använda webben som 
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plattform för återkoppling till invånarna. Riktlinjerna ska innehålla information om hur en 
beredning kan genomföra olika typer av medborgardialog och hur de kan kommunicera sitt 
arbete. 
 
4.1.4 Strategier på nytt sätt 
Under de två senaste mandatperioderna har fullmäktigeberedningarna arbetat fram 
strategier som kommunfullmäktige sedan antagit. Detta är inte längre aktuellt. Under 
mandatperioden 2019-2022 tar förvaltningen fram strategier på uppdrag av 
kommunfullmäktige. Uppdraget att ta fram en strategi kan delas ut genom ett uppdrag i den 
årliga budgeten eller genom andra beslut av kommunfullmäktige. Initiativet till att ta fram en 
strategi, och vad en strategi kan avse för ämnesområde, kan komma från kommunstyrelsen, 
motioner eller från förvaltningen.  
 
En strategi fastställs alltid av kommunfullmäktige. Under arbetet att ta fram en strategi kan 
en medborgardialog genomförd av en fullmäktigeberedning vara en lämplig åtgärd. 
En strategi tar i normalfallet sin utgångspunkt i kommunens vision, visionens målområden 
och det kommunalpolitiska handlingsprogrammet, som anger strategiskt viktiga områden för 
mandatperioden. En strategi ska innehålla långsiktiga perspektiv, prioriteringar och 
avgörande val inom samhällsviktiga områden som är av stor betydelse för Ulricehamns 
kommun. Strategin ska, sedan den antagits av kommunfullmäktige, utmynna i en 
handlingsplan där strategiområdena konkretiseras i uppdrag. Planen fastställs av 
kommunstyrelsen. Vad en strategi är beskrivs också i kommunens riktlinjer för styr- och 
ledningssystem. 
 
4.1.5 Politisk referensgrupp  
Kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens 
arbete i frågor av strategisk art. Referensgruppens uppdrag är att följa processen och utgöra 
en politisk diskussionspart med möjlighet att föra diskussioner och frågeställningar till sina 
respektive partigrupper.  Referensgruppen fungerar som rådgivare och bidrar under arbetets 
gång med idéer, förslag och synpunkter. 
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens presidium och 9 
ledamöter (inga ersättare). Samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade. 
Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i referensgruppen inför varje uppdrag. 
Nomineringarna hanteras inte av val- och arvodesberedningen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsgrupper är bollplank i frågor som är under beredning för 
kommande möten i kommunstyrelsen. Förvaltningen ska föra upp ärenden för information i 
ett tidigt skede i gruppen. Det är arbetsgruppen som ger den politiska färdriktningen inför 
kommande behandling i kommunstyrelsen. 

5 Samlat presidium 
 
Samlat presidium (SP) består av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige samt 
ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen (oppositionsrådet). SP utgör en 
politisk samordningsgrupp mellan den strategiska och den verkställande nivån. SP är inget 
beslutsorgan utan en grupp för samråd och dialog, som i normalfallet träffas var 14:e dag. 
Kommunfullmäktiges ordförande är sammankallande. Mötesanteckningar förs.  
 



 
 
 
 
9

Samlat presidium ansvarar för att den politiska organisationen har rätt förutsättningar att 
verka och utvecklas och kan ta initiativ till utbildning/information och de 
förändringar/justeringar av den politiska organisationen som bedöms nödvändiga. Det 
samlade presidiet kan ta initiativ inför framtagandet av strategier i kommunen, se avsnitt 
4.1.4. 
Kommunstyrelsen ska löpande under budgetprocessen stämma av förslag till budgetmål och 
målnivåer samt prioriterade uppdrag med SP.  
 

6 Revisorer 
 
Fem revisorer utan ersättare. Bland revisorerna utser kommunfullmäktige en ordförande 
från oppositionen och en vice ordförande från det politiska styret. I övrigt se reglemente för 
revisorer i Ulricehamns kommun. 

7 Överförmyndare 
 
Enligt reglerna i 19 kap i föräldrabalken ska kommunfullmäktige utse en överförmyndare och 
ersättare för denna eller inrätta en överförmyndarnämnd. Intentionerna är att uppgiften som 
överförmyndare och ersättare utförs av en kommunal tjänsteman som ett förtroendeuppdrag. 
  

8 Kommunstyrelsen 
Antal: 15 ledamöter och 15 ersättare 
Presidium: Ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande (tillika 
oppositionsråd) 
 
Kommunstyrelsen, med två arbetsgrupper och två utskott, beredande utskottet (BU) och 
budgetutskottet, utgör den verkställande nivån i den politiska organisationen. 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om vad som ska uppnås, arbetar kommunstyrelsen med 
vad som ska utföras. Enligt kommunens styrmodell antar kommunstyrelsen planer, policy, 
riktlinjer och regler. I vissa fall kan också kommunfullmäktige besluta om dessa 
styrdokument. Förvaltningen har uppdraget att beskriva hur det ska utföras samt verkställa 
utförandet. 
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Kommunstyrelsen är enda nämnd med direkt verksamhetsansvar. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att konkretisera de strategier och program som fastställts av 
kommunfullmäktige och utifrån ett helhetsperspektiv styra förvaltningarna mot dessa 
strategi- och programområden samt utvärdera och följa upp dessa.  Kommunstyrelsen följer 
också upp de av kommunfullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning. 
ärendeflödet mellan förvaltningen och kommunstyrelsen och arbetsgrupper och beredande 
utskott, kan illustreras på följande sätt: 

 
 
 
I kommunen finns ett beredande utskott (BU) och ett budgetutskott, se avsnitt 8.1 och 8.2. 
Varken det beredande utskottet eller budgetutskottet ger förslag till beslut till 
kommunstyrelsen. Utifrån diskussionerna i utskotten, utformar ordföranden de förslag till 
beslut som finns med i de handlingar som går ut inför kommunstyrelsens sammanträde. 

8.1 Beredande utskott 
Det beredande utskottet (BU) har två ledamöter, kommunstyrelsens ordförande och andre 
vice ordförande (oppositionsrådet). BU har två ersättare, som har rätt att närvara vid BU:s 
sammanträden även när de inte tjänstgör. Till BU kan vissa ärenden delegeras.  
BU går igenom ärenden som är på väg till kommunstyrelsen och avgör om förvaltningens 
beslutsunderlag håller den kvalité som fordras för fortsatt behandling. I förvaltningens 
underlag ska ingå en tjänsteskrivelse, som utformas enligt fastställd mall, och som innehåller 
ett tydligt förslag till beslut från förvaltningen. Om BU bedömer att beslutsunderlaget inte är 
tillräckligt, lämnas ärendet åter till förvaltningen. 
 
BU utgör kommunens lönenämnd. BU kan fatta beslut i investeringsärenden upp till den 
beloppsgräns som fastställs i kommunens ekonomiska styrprinciper. Det beredande utskottet 
utgör också beslutsinstans för att godkänna planförslag i detaljplaneärenden innan utskick 
för granskning (standardförfarande). 
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8.2 Budgetutskott 
Budgetutskottet ska bestå av kommunstyrelsens presidium samt en representant från 
samtliga partier i kommunstyrelsen (med fördel samtliga partiers gruppledare). Ersättare ska 
utses, men dessa deltar/närvarar endast vid frånvaro för ordinarie ledamot.  
 
Budgetutskottet fattar inga beslut. Budgetutskottet har till uppgift att arbeta inför kommande 
års budget, men också att följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. 
Förvaltningen tar fram förslag på årsplan för utskottets arbete (från november innevarande 
år till november följande år) och även rutiner för hur återkopplingen från utskottet till 
kommunstyrelsen ska ske. Ärenden från budgetutskottet till kommunstyrelsen passerar inte 
det beredande utskottet utan går direkt till kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktiges presidium ska bjudas in till uppstarten av budgetutskottets arbete med 
kommande års budget (normalt sett i februari). 

8.3 Kommunstyrelsens arbetsgrupper 
Kommunstyrelsen har två arbetsgrupper; lärande/välfärd och samhällsutveckling. Dessa 
sammanträder endast inom ramen för kommunstyrelsens möte. Rent praktisk innebär det 
att kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delar upp sig enligt en beslutad ordning i 
dessa grupper. Arbetsgrupperna som kollektiv är då verksamhetens bollplank i frågor som är 
under beredning för kommande möten i kommunstyrelsen. I övergripande frågor informeras 
hela kommunstyrelsen under punkten i dagordningen kallad ”gemensam arbetsgrupp”. 
 
Arbetsgrupperna utses inom kommunstyrelsen med 15 ledamöter i varje grupp. Till varje 
arbetsgrupp utser kommunstyrelsen samtalsledare och vice samtalsledare. Deras uppdrag är 
att leda dialogen mellan gruppen och verksamhetsföreträdarna samt att bevaka att 
förvaltningen för upp ärenden för information i ett tidigt skede i gruppen. Det är 
arbetsgruppen som ger den politiska färdriktningen inför kommande behandling i 
kommunstyrelsen. Samtalsledare och vice samtalsledare har också uppdraget att företräda 
kommunstyrelsen i frågor inom respektive område, externt och internt.  
 
Kommunal- och oppositionsråd fördelas mellan de två arbetsgrupperna och bland dom sker 
val av samtalsledare och vice samtalsledare. I dessa uppdrag leder och företräder de naturligt 
kommunen i dessa frågor.  
 
Arbetsgrupperna lägger inga förslag till beslut. De diskuterar ärenden/utgör ett bollplank för 
verksamhetsföreträdare.  Inför kommunstyrelsens sammanträden publiceras ärendelista och 
eventuella handlingar till arbetsgrupperna i applikationen Netpublicator. Det finns inget 
tvång/krav att ett ärende ska ha diskuterats i en arbetsgrupp för att kunna avgöras i 
kommunstyrelsen – ibland medger helt enkelt inte tiden detta.  
 
Arbetsgrupperna är också hållplatser för dialog och information i de ärenden 
fullmäktigeberedningarna arbetat med. Detta beskrivs närmare i riktlinjer för 
fullmäktigeberedningarnas arbete. Ledamöterna i arbetsgrupper ska alltid ha möjlighet att 
till respektive samtalsledare lyfta frågor som de vill diskutera. Formellt läggs dock agendan 
för kommunstyrelsens arbetsgrupper av kommunstyrelsens ordförande i samråd med 
förvaltningsledningen. Det är en uppgift för kommunstyrelsen att närmare fastställa 
arbetsformer och rutiner för arbetsgrupperna. 
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8.4 Kommunala råd för äldrefrågor och 
funktionsnedsättningsfrågor 

Ulricehamns kommun har under mandatperioden 2015–2018 haft ett kommunalt 
pensionärsråd och ett kommunalt handikappråd. Råden byter till mandatperioden 2019–
2022 namn till kommunalt råd för äldrefrågor och kommunalt råd för 
funktionsnedsättningsfrågor. 
 
I råden representeras kommunen av de politiker som företräder kommunstyrelsen i frågor 
inom välfärdsområdet.  

9 Miljö- och byggnämnden  
Antal: 7 ledamöter och 7 ersättare. 
På grund av jäv kan nämndens ledamöter/ersättare inte sitta i kommunstyrelsen.  
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt plan- och byggväsendet i ärenden och andra uppgifter som avser myndighetsutövning 
mot enskild. Nämnden miljö och bygg ansvarar också för tillsyn och kontroll enligt 
lagstiftning och förordningar som styr nämndens verksamhet.  
 
 

10 Individnämnden 
 
Antal: 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Individnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården som avser myndighetsutövning 
mot enskild. Individnämnden fullgör vidare uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet som avser myndighetsutövning mot enskild.  
 

11 Gemensam nämnd IT Ulricehamn och 
Tranemo 
 

Antal: 4 ledamöter och 4 ersättare. 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Den gemensamma nämnden följer upp kvalitets- och nyckeltal avseende kommunernas 
gemensamma IT-drift, bland annat utefter det ramuppdrag till IT-enheten som respektive 
kommuns kommunstyrelse fastställer årligen.  
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12 Krisledningsnämnd 
 
Antal: 5 ledamöter  
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Den lagstiftning som ligger till grund för nämndens verksamhetsområde är främst lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  

13 Valnämnd 
 
Antal: 7 ledamöter och 7 ersättare 
Presidium: Ordförande och vice ordförande 
 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vad som föreskrivs i vallagen och övriga 
författningar som gäller allmänna val.  
 
 

14 Uppdragsbeskrivning för ledamöter och 
ersättare i kommunal och 
samordningsförbund  

Enligt kommunallagen (9 kap 1-18 §§) kan kommuner samverka genom att bilda ett 
kommunalförbund och med stöd av lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210) kan samordningsförbund bildas. Kommunalförbund och samordningsförbund 
bildas genom att förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige antar en förbundsordning. 
 
I anslutning till val ska en uppdragsdialog genomföras mellan KS presidium och valda 
ledamöter och ersättare. Under mandatperioden sker avstämning i anslutning till beslut om 
budget för nästkommande år. Det innefattar såväl diskussioner inför förbundets 
budgetbeslut som efter kommunfullmäktiges beslut om budget. 
 
Som ledamot eller ersättare i direktion/styrelse är du företrädare för Ulricehamns kommun 
och inte för ditt parti. Du ska se till Ulricehamns intressen samtidigt som det är av stor vikt 
att lyfta blicken och se till helheten för medlemmarna i förbundet. Förbundens uppdrag är 
beskrivna i beslutade förbundsordningar som ledamöter och ersättare i direktion /styrelse 
ska ha god kännedom om.  
 
Som företrädare för Ulricehamn är det är av vikt att vara uppdaterad i kommunens KPH och 
aktuella delar av kommunens verksamhetsplan för att kunna företräda på ett korrekt sätt.  
Vid osäkerhet inför ett beslut tas kontakt med kommunchef, sektorchef eller kommunalråd 
beroende på frågans art för kunskapsinhämtning och förankring.   
Information till hemkommunen sker via kommunchef och kommunstyrelsens ordförande.   
Kommunchef informerar förvaltningsledningen.  
Kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
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Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar 
Dnr 2022/380 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar tillsammans med bilagan Praktiskt 
arbetssätt för medborgardialog antas. 
 
Tidigare riktlinjer för fullmäktigeberedningar antagna av kommunfullmäktige 2019-10-24 § 
174, upphävs. 
 
Sammanfattning 
Enligt 3 kap § 2 i kommunallagen får kommunfullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller viss grupp av ärenden som ska avgöras i fullmäktige. I 
Ulricehamns kommun har det beslutats att kommunfullmäktige tillsätter tillfälliga 
fullmäktigeberedningar för att arbeta med medborgardialog.  
 
Under demokratiberedningens arbete 2021 framkom en politisk önskan om tydligare 
riktlinjer för de tillfälliga fullmäktigeberedningarna. Förvaltningen har tagit fram en ny 
arbetsordning för de tillfälliga beredningarna, tillsammans med ett stöd för genomförande av 
medborgardialog. Arbetsordningens syfte är att klargöra fullmäktigeberedningarnas 
uppdrag, sammansättning och arbetsformer. Dessutom förklaras vad som förväntas av 
beredningsledare, vice beredningsledare, ledamöter och förvaltning. Allt för att öka 
tydligheten kring uppdragen. 
 
Bilagan Praktiskt arbetssätt för medborgardialog innehåller råd och tips för hur man 
planerar och genomför en medborgardialog, och riktar sig till både förtroendevalda och 
tjänstepersoner.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-17 från kanslichef  
2 Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar 
3 Praktiskt arbetssätt för medborgardialog i Ulricehamns kommun 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar tillsammans med bilagan Praktiskt 
arbetssätt för medborgardialog antas. 
 
Tidigare riktlinjer för fullmäktigeberedningar antagna av kommunfullmäktige 2019-10-24 § 
174, upphävs. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-17 

Tjänsteskrivelse Arbetsordning för tillfälliga 
fullmäktigeberedningar 
Diarienummer 2022/380, löpnummer 2220/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar tillsammans med bilagan Praktiskt 
arbetssätt för medborgardialog antas. 
 
Tidigare riktlinjer för fullmäktigeberedningar antagna av kommunfullmäktige 2019-10-24 § 
174, upphävs. 
 
Sammanfattning 
Enligt 3 kap § 2 i kommunallagen får kommunfullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller viss grupp av ärenden som ska avgöras i fullmäktige. I 
Ulricehamns kommun har det beslutats att kommunfullmäktige tillsätter tillfälliga 
fullmäktigeberedningar för att arbeta med medborgardialog.  
 
Under demokratiberedningens arbete 2021 framkom en politisk önskan om tydligare 
riktlinjer för de tillfälliga fullmäktigeberedningarna. Förvaltningen har tagit fram en ny 
arbetsordning för de tillfälliga beredningarna, tillsammans med ett stöd för genomförande av 
medborgardialog. Arbetsordningens syfte är att klargöra fullmäktigeberedningarnas 
uppdrag, sammansättning och arbetsformer. Dessutom förklaras vad som förväntas av 
beredningsledare, vice beredningsledare, ledamöter och förvaltning. Allt för att öka 
tydligheten kring uppdragen. 
 
Bilagan Praktiskt arbetssätt för medborgardialog innehåller råd och tips för hur man 
planerar och genomför en medborgardialog, och riktar sig till både förtroendevalda och 
tjänstepersoner.  
 
 
Ärendet 
Enligt 3 kap § 2 i kommunallagen får kommunfullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller viss grupp av ärenden som ska avgöras i fullmäktige. I 
Ulricehamns kommun har det beslutats att kommunfullmäktige tillsätter tillfälliga 
fullmäktigeberedningar för att arbeta med medborgardialog.  
 
I arbetet med demokratiberedningen under 2021 framkom en politisk önskan om tydligare 
riktlinjer för de tillfälliga fullmäktigeberedningarna. Förvaltningen har tagit fram en ny 
arbetsordning för de tillfälliga beredningarna, tillsammans med ett stöd för genomförande av 
medborgardialog. Arbetsordningens syfte är att klargöra fullmäktigeberedningarnas 
uppdrag, sammansättning och arbetsformer. Dessutom förklaras vad som förväntas av 
beredningsledare, vice beredningsledare, ledamöter och förvaltning. Allt för att öka 
tydligheten kring uppdragen. 
 
Bilagan Praktiskt arbetssätt för medborgardialog innehåller råd och tips för hur man 
planerar och genomför en medborgardialog, och riktar sig till både förtroendevalda och 
tjänstepersoner. Målet är att säkerställa bra dialoger som fyller sitt syfte och på det viset 
bidrar till en känsla av ökad delaktighet bland våra medborgare. Detta går i sin tur tillbaka till 
de mål som fanns för kommunens organisationsförändring 2010: 
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 Utveckla den demokratiska processen  
 Utveckla fullmäktiges (ledande) roll  
 Skapa helhetssyn och samordning  
 Utveckla medborgarkontakter med insyn och delaktighet  

 
Barnkonventionen 
Fullmäktigeberedningarnas arbete med medborgardialog öppnar även upp för barns 
möjlighet till delaktighet. Tanken är att medborgardialoger kan riktas både mot allmänheten 
i stort men även mot specifika grupper, som till exempel barn, i olika frågor. 
 
Ekonomi 
Förslaget innebär inga förändringar som medför några ändrade ekonomiska konsekvenser, 
gentemot den idag gällande riktlinjen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Arbetsordning för tillfälliga fullmäktigeberedningar 
2 Praktiskt arbetssätt för medborgardialog i Ulricehamns 

kommun 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Sektorschefer 
Chefer för stabsfunktioner 
Författningshandbok 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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1 Inledning 
Enligt 3 kap § 2 i kommunallagen får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar för 
beredning av ett visst ärende eller viss grupp av ärenden som ska avgöras i fullmäktige. 
Utöver vad som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i denna arbetsordning.  

Val- och arvodesberedningen utgör formellt också en fullmäktigeberedning men omfattas 
inte av denna arbetsordning. 

2 Syfte 
Arbetsordningens syfte är att klargöra fullmäktigeberedningarnas uppdrag, sammansättning 
och arbetsformer. Dessutom förklaras vad som förväntas av beredningsledare, vice 
beredningsledare, ledamöter och förvaltning.  

3 Beredningsuppdrag 
De tillfälliga fullmäktigeberedningarnas huvudsakliga uppdrag är att genomföra 
medborgardialog, eller liknande aktiviteter, med invånarna. Det ska gälla en specifik fråga 
eller vara inom ett särskilt område. 

Kommunfullmäktiges presidium initierar, efter samråd med samlat presidium (SP) och 
förvaltningsledningen, beredningsuppdraget. I detta skede är det viktigt att man ställer sig 
frågan ”Är frågan påverkbar?” Det vill säga, är man som beslutande öppen för att ta till sig 
invånarnas åsikter? Endast om svaret är ja ska beredningsuppdraget initieras. 

I samband med ett beredningsuppdrag har kommunfullmäktiges presidium möjlighet att 
initiera en vägledningsdebatt i frågan. 

Fullmäktiges presidium föreslår beredningsuppdrag, mandattid samt budget (exklusive 
arvoden) för uppdraget som sedan kommunfullmäktige fastställer. Budgeten ska täcka, till 
exempel annonskostnader, lokalhyra, fika med mera. Beredningsuppdraget ska vara av 
strategisk karaktär och vara av den typ att beredningen kan använda sig av medborgardialog 
under arbetets gång. 

4 Sammansättning och mandattid 
Fullmäktige bestämmer mandattid för en tillfällig beredning. Mandatperioden ska stå i 
paritet till beredningsuppdragets karaktär. Vid behov kan denna tid förlängas. Fullmäktige 
beslutar i samband med detta även en tidsplan med återrapporteringstillfällen och budget för 
beredningens arbete.  
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Till fullmäktigeberedningar utses en ledamot från varje parti som finns representerat i 
fullmäktige, inga ersättare. Av dessa ledamöter utser fullmäktige en beredningsledare som 
representerar majoriteten och en vice beredningsledare som representerar oppositionen. 

Som ledamot i en fullmäktigeberedning är man i samband med medborgardialog inte i första 
hand en representant för sitt parti utan man representerar de förtroendevalda i Ulricehamns 
kommun som helhet.   

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare bör inte ingå i en fullmäktigeberedning.  

Fullmäktigeberedningarna ska ha tillgång till en sekreterare och minst en sakkunnig 
tjänsteperson, samt övriga nödvändiga resurser, till exempel kommunikatör, för att fullgöra 
sina uppgifter. 

5 Arbetsformer 
Fullmäktigeberedningarnas arbete ska fokusera på dialog med medborgarna. Dialogerna ska 
utgå från riktlinjer gällande detta. 

Inom ramen för fullmäktiges beslut bestämmer beredningarna sina egna arbetsformer. 
Beredningarna har ingen självständig beslutanderätt utan är endast beredningsorgan till 
kommunfullmäktige.  

Fullmäktigeberedningarna ska, i den omfattning fullmäktige bestämmer, kontinuerligt 
rapportera beredningens arbete. I den fastställda tidsplanen anges även när 
fullmäktigeberedningen ska slutredovisa sitt uppdrag för fullmäktige. Redovisningen ska 
lämnas direkt till fullmäktige och beredningen ska föredra vad de kommit fram till. 
Sammanställningen överlämnas av fullmäktige till kommunstyrelsen och fullmäktige har då 
möjlighet att ge kommunstyrelsen kompletterande uppdrag.  

6 Beredningsmöten 
Fullmäktigeberedning sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer. 

Utöver invalda i beredningen, sekreterare och sakkunnig tjänsteperson/er får beredningen 
kalla anställda i kommunen eller andra personer/instanser som kan tillföra information och 
upplysningar i det fortsatta beredningsarbetet. 

Representant från fullmäktiges presidium har rätt att närvara vid beredningens möten. 

7 Kallelse och anteckningar 
Beredningsledaren ansvarar för att kallelse till möten skickas till ledamöterna. Kallelsen ska 
innehålla uppgift om tid och plats för mötet. Kallelsen ska på lämpligt sätt skickas till 
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ledamöter senast fem dagar före sammanträdet. Kallelsen bör bestå av en föredragningslista 
och eventuellt handlingar enligt beredningsledarens bedömning. 

Det ska föras mötesanteckningar vid beredningarnas möten.  

8 Beredningsledarens uppdrag 
Beredningsledaren har till uppgift att utforma beredningens arbetsplanering för 
beredningsuppdraget. Arbetsplaneringen ska innehålla tidsplan och upplägg för 
beredningsuppdraget, metoder och arbetssätt.  

Beredningsledarens roll handlar om att företräda, hålla samman och stödja gruppen i dess 
arbete med det aktuella uppdragets olika delar. Detta innefattar främst olika former av 
medborgardialog och uppföljning/återkoppling av dialogen, men även till exempel 
omvärldsbevakning och faktabearbetning. 

Beredningsledaren ska ha kontinuerlig kontakt med fullmäktiges presidium om 
beredningens arbete. Beredningsledaren ansvarar för att beredningens skrivelser stämmer 
med de övergripande, långsiktiga och strategiska målen.  

Beredningsledare ansvarar för att upprätta en dagordning och kalla ledamöterna senast fem 
dagar innan sammanträdet, om inte annat anges. Beredningsledaren ansvarar även för att 
uppdraget överlämnas till fullmäktige inom utsatt tid.  

Beredningsledaren ska ha kontinuerlig kontakt och planering med vice beredningsledare. 

9 Vice beredningsledarens uppdrag 
Vice beredningsledare ska stödja beredningsledaren i arbetet med att planera och leda 
beredningens arbete framåt (detta för att kunna tjänstgöra vid beredningsledarens frånvaro).  

Vid beredningsledarens frånvaro tjänstgör vice beredningsledare som beredningsledare och 
då innefattas samtliga av beredningsledarens uppgifter.  

Kontinuerlig dialog ska ske med beredningsledaren. 

10 Beredningsledamöternas uppdrag 
Ledamöternas uppgift är att sätta sig in i uppdraget och aktivt och engagerat arbeta med 
beredningsuppdraget. Alla ledamöter ska aktivt delta vid medborgardialoger. 

Som ledamot i en fullmäktigeberedning ska fokus ligga på att lyssna av medborgarnas 
synpunkter, värderingar och behov.  
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11 Förvaltningens uppdrag 
Till varje beredningsuppdrag utses minst en sakkunnig tjänsteperson från förvaltningen, vid 
en sektorsövergripande fråga kan flera utses. Sakkunnig tjänsteperson/er ska bidra med 
kunskap inom området samt bistå beredningen och sekreteraren med hjälp vid framtagandet 
av en sammanställning/slutrapport. Vid behov ska sakkunnig tjänsteperson/er delta vid 
medborgardialog.  

Sekreterarens roll är att stötta beredningen med administrativa uppgifter. Detta innebär att 
föra minnesanteckningar vid beredningsmöten och bistå beredningsledaren med hjälp vid 
utskick av kallelse, boka sammanträdesrum och ta fram handlingar beredningen efterfrågar.  

Sekreteraren ska även vara ett administrativt stöd för beredningen i arbetet med 
medborgardialog.  

Förvaltningen ska även bistå med övriga resurser, till exempel kommunikatör, för att 
beredningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

12 Genomförande 
Se bilaga ”Praktiskt arbetssätt för medborgardialog i Ulricehamns kommun”. 

 

 

 

 



Praktiskt arbetssätt för medborgardialog i 
Ulricehamns kommun  
I Ulricehamns kommun har vi beslutat att kommunfullmäktige tillsätter tillfälliga 
fullmäktigeberedningar för att arbeta med medborgardialog. Fullmäktigeberedningarnas 
tillsättande, mandatperiod och arbetsformer regleras i Arbetsordning för 
fullmäktigeberedningar.  

Det här dokumentet innehåller råd för hur man planerar och genomför en medborgardialog, 
och riktar sig till både förtroendevalda och tjänstepersoner.  

Första stycket ”Välja medborgardialog” riktar sig särskilt till Samlat presidium (SP) eftersom 
de väljer beredningsuppdragen. 

Välja medborgardialog (Samlat presidium) 

Vad är medborgardialog 
Medborgardialog är ett sätt att fördjupa och utveckla demokratin genom att man ger 
medborgarna möjlighet att ha synpunkter på aktuella frågor. Dialogen låter de 
förtroendevalda ta del av opinioner och förslag samt ger medborgarna möjlighet till 
inflytande mellan valen. 

Det finns två huvudsyften med medborgardialog, dels ska medborgarna få inflytande över 
frågan om tas upp i dialogen, dels ska de förtroendevalda få bättre underlag till sina beslut. 

Medborgardialog handlar för det mesta om frågor som kräver politiskt beslut, därför är de 
förtroendevalda viktiga deltagare i både planering och genomförande av dialog. 

Medborgardialog innebär inte direktdemokrati, det är alltid de valda politikerna som fattar 
besluten. Men dialogen är ett komplement till vårt representativa system och ger 
medborgarna möjlighet att påverka de förtroendevalda mellan valen, vilket på sikt även kan 
skapa ett ökat förtroende för det politiska systemet. 

Motiv för medborgardialog 
Medborgardialog är ett bra sätt för de förtroendevalda att få till sig medborgarnas åsikter, 
värderingar och prioriteringar när det gäller en viss fråga. Samtidigt kan det ge medborgarna 
ökad kunskap om kommunens ansvar och bidra till ökat förtroende för kommunen och de 
förtroendevalda. 

När ska vi ha dialog 
Det viktigaste är att frågan som tas upp för dialog är påverkbar. Finns det ingen reell 
möjlighet för medborgarna att påverka ska dialog inte genomföras. 

Det måste finnas ett klart syfte med dialogen och en tydlig beskrivning av vad den ska handla 
om. Lämpliga ämnen för dialog är ofta konkreta och avgränsade, till exempel utformandet av 
ett torg. Men de kan även röra större frågor, till exempel hur man vill att äldreomsorgen i 
kommunen ska utvecklas. 



Dialogen kan också ha som syfte att göra medborgarna medvetna om kommunens ansvar och 
resurser och därmed behoven av att prioritera. Om det finns ett sådant syfte med dialogen, 
planera noga för att kunna ge bakgrund till ämnet. 

Checklista 
 Syftet med dialogen är tydligt 

 
 Frågan är påverkbar 

 
 Möjligheter och fallgropar är inventerade 

Beredningens arbete - Planera för medborgardialog 

Vad ska dialogen handla om 
Var tydlig med vilken fråga dialogen handlar om. Ibland är uppdraget brett och behöver delas 
upp i flera frågeställningar. Utöver själva ämnet behöver det finnas tydliga ramar. Det finns 
med all säkerhet angränsande frågor som också engagerar, men det kan bli svårt att hantera 
resultatet av dialogen om den inte är avgränsad. Därför är det bra att analysera och definiera 
vilka angränsande frågor som kan beröras och förbereda sig för dem. 

Frågeställningar att fundera över: Hur detaljerad/översiktlig vill vi att dialogen ska vara? 
Vilka andra frågor kan komma att beröras? Var går gränsen för dialogfrågan? Ska kostnader 
ställas mot varandra? Ska diskussionen handla om kostnader överhuvudtaget? Om inte, hur 
möter vi kostnadsfrågan om den dyker upp? 

Skapa förutsättningar 
För att resultatet av en medborgardialog ska bli bra är det grundläggande att medborgarna 
känner att dialogen är meningsfull och att deras medverkan kan göra skillnad. Frågan måste 
vara viktig nog för att engagera människor, samtidigt måste den vara påverkbar. Har 
medborgarna tillräckligt med information i frågan för att vilja engagera sig? Tänk på att 
dialogen bör föras så tidigt som möjligt i processen för att ge bäst utfall. Om det finns delar i 
en fråga som inte är påverkbara, var tydlig med detta. 

Vilken nivå av delaktighet 
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Tydlighet är den viktigaste nyckeln till en lyckad medborgardialog, en inbjudan till 
medborgardialog skapar förväntningar. Därför är det viktigt att vara tydlig med ämnet och 
ramarna för dialogen. Men det är också viktigt att klargöra nivån för medborgardialogen. 

Information (envägskommunikation) – är ingen form av medborgardialog men är ändå 
grundläggande för att kunna vara delaktig som medborgare. Att få tillgång till information. 
Exempel på metoder är webb, tidning, trycksaker, stormöte. 

Konsultation (inhämta synpunkter) – medborgaren ges möjlighet att lämna synpunkter 
eller ta ställning mellan färdiga alternativ. Exempel på metoder är enkäter, fokusgrupper, 
samråd. 

Dialog (utbyte av tankar) – innebär ömsesidigt utbyte av tankar, åsikter och idéer. Dialogen 
får inte leda till debatt och konsensus behöver inte heller nås. Exempel på metoder är 
dialogmöten, öppet hus, dialogcafé, politikerlunch. 

Inflytande (medborgarna medverkar under längre tid) – medborgarna är med och arbetar 
fram underlag inför det politiska beslutet, kanske även involveras i genomförandet. Exempel 
på metoder är samråd, arbetsgrupper, workshops. 

Medbeslutande – medborgarna medverkar i beslutsfattandet, till exempel genom en så 
kallad medborgarbudget där medborgarna ges möjlighet att själva bestämma över en del av 
budgeten. 

 

Form av 
delaktighet 

Kännetecken Medborgaren 
får… 

Exempel på 
metoder 

Information Envägskommunikation, 
frågor och svar 

Veta Tidning, webb, 
trycksaker, 
stormöte 

Konsultation 
 

Inhämta synpunkter Tycka Kartenkät, 
fokusgrupp 

Dialog Utbyte av tankar, ofta 
flera tillfällen 

Resonera Dialogmöte 

Inflytande Aktiviteter planeras och 
genomförs 

Genomföra Arbetsgrupper 

Medbeslutande Gemensamt 
beslutsfattande 

Bestämma Medborgarbudget 

 

Vilka vill vi prata med 
Alla som bor, verkar eller vistas i kommunen kan delta i medborgardialog. Ibland kan en 
medborgardialog rikta sig till en eller flera utvalda grupper istället för till alla i kommunen. 
Tänk då på att det finns en fara att man missar grupper som inte är direkt berörda, men som 
ändå har ett intresse i frågan. 

Att tänka på: Finns det ”dolda” eller svårnådda grupper som vi vill nå? Vilka grupper kan 
antas ha starka åsikter i frågan och kommer att göra sina röster hörda? Finns det grupper 
som är särskilt berörda av frågan men som kan antas vara svaga i att göra sin röst hörd? Hur 
når vi dessa? 



 

Mycket aktiva men lite berörda 
 Deltar ofta eller alltid 
 Använd dem på rätt sätt 

Mycket berörda och mycket aktiva 
 Deltar ofta eller alltid 
 Lätta att nå 
 Intresserade 

Lite aktiva och lite berörda 
 Inte lika viktiga att nå 

Mycket berörda men lite aktiva 
 Viktiga att nå 
 Deltar inte automatiskt 

 

Våra roller 
Både beredningsledamöterna och tjänstepersoner måste medverka i medborgardialogen, 
men det är de förtroendevalda som ansvarar för dialogen och bestämmer vad den ska handla 
om och vilken nivå av inflytande som ska uppnås. En beredningsledamot är i samband med 
en medborgardialog inte i första hand en representant för sitt parti utan representerar de 
förtroendevalda i Ulricehamn som helhet.  

Som förtroendevald i en fullmäktigeberedning ska fokus ligga på att lyssna av medborgarnas 
synpunkter, värderingar och behov.  

Förvaltningen ska i huvudsak bidra med sakkunskaper i frågan samt administrativa 
uppgifter. 

Rollerna förklaras tydligt i Arbetsordning för fullmäktigeberedningar. 

Checklista 

 Ämnet för dialogen är klargjort och avgränsat 
 

 Medborgarna har fått tillräckligt med information i frågan 
 

 Målgruppen eller målgrupperna för dialogen är tydliga 
 

 Intressegrupper är kartlagda (mycket aktiva/lite aktiva, lite berörda/mycket berörda) 
 

 Nivån för dialogen är fastställd 
 

 Förtroendevalda och tjänstepersoner är klara över sina roller 

Genomföra medborgardialog 
En medborgardialog kan genomföras på flera olika sätt, genom olika metoder, till exempel 
genom dialogmöten, enkäter eller fokusgrupper. 

Nedan redogörs för metoder som kan användas i Ulricehamns kommun. Naturligtvis kan 
man även använda andra metoder. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en 
metodhandbok som med fördel kan användas (finns på skr.se). 



Metoder 

Konsultation 
Enkät 
Enkäter kan vara ett ganska trubbigt instrument men ger å andra sidan relativt säkra svar. 
För att vara enkel att svara på är det att rekommendera att använda sig av flervalsfrågor med 
givna alternativ. Detta ställer dock höga krav på att frågorna formuleras på ett bra och 
genomtänkt sätt. En genomtänkt enkät till korrekt målgrupp och med bra svarsfrekvens ger 
ett bra underlag.  

En enkel form av enkät kan vara en fråga på webben som människor kan svara på. Svaret blir 
då mer en fingervisning men kan vara en utgångspunkt för dialog. 

Fokusgrupp 
En fokusgrupp blir bäst om den består av ca 10 personer, är ganska homogen och har 
koppling till frågan. Det kan vara ett bra sätt att engagera svårnådda grupper. Fokusgruppen 
ska ha en moderator som är väl insatt i ämnet och som kan leda diskussionen, och någon som 
dokumenterar. 

Fokusgrupp skapar en känsla av delaktighet samtidigt som den kartlägger vad gruppen tycker 
i en specifik fråga. Den kan också ge underlag för en enkät, så att man ställer rätt frågor. 

Styrkan med fokusgrupp är att det är en enkel, snabb och strukturerad metod. Ofta leder den 
till givande samtal, idéer och förslag. Det går snabbt sammanställa resultatet och redovisa 
det. Nackdelen kan vara att det inte ges tid till att analysera frågan på djupet. 

Kartenkät 
Med hjälp av en kartenkät kan man få svar på frågan ”var?” Medborgare erbjuds att markera 
en plats, ett område eller kanske en vägsträcka på en karta. Denna metod kan ge svar på 
frågor som ”Var är det otryggt att vistas?” ”Var ska vi planera för en lekplats?”. Detta 
förutsätter såklart tillgång till bra kartmaterial, GIS-karta och webblösning är att 
rekommendera. Denna metod ger möjlighet för många att delta och lämna synpunkter och 
förslag när det passar dem.  

Dialog  
Dialogmöte/café 
Dialogmöten enligt cafémodell uppmuntrar människor att delta i diskussioner i en informell 
och bekväm miljö. Metoden lämpar sig väl för att få fram olika idéer och förslag. Tänk på att 
ämnet måste vara relevant och tydligt. 

Målgruppen kan vara alla kommuninvånare eller andra mer preciserade grupper. 

En variant är att mötet inleds med en kortare faktagenomgång, informationsmaterial bör 
också finnas på plats. Deltagarna delas upp i mindre samtalsgrupper som diskuterar ett tema 
eller givna frågor. Processen bör innefatta tre olika faser, analys, fördjupad analys och 
utarbetande av förslag. Idéer och förslag delges övriga deltagare både under och i slutet av 
mötet. Arbetet vid borden dokumenteras. 



Man kan också genomföra dialogmöte på ett öppnare och mer informellt sätt, som öppet hus. 
Man väljer då ingen specifik målgrupp utan annonserar en inbjudan för alla intresserade. 
Även själva mötet kan då vara mindre strukturerat, faktagenomgång kanske inte är 
nödvändigt men informationsmaterial är ett plus. Denna variant handlar mer om att lyssna 
in och ta till vara idéer och förslag från invånarna.  

Metodens styrkor är att den känns öppen och flexibel, uppmuntrar till lärande och lyssnande 
och utbyte av tankar och idéer. Den skapar ofta engagemang och känsla av delaktighet. 

Inflytande 
Samråd 
Samråd är en typ av medborgardialog som finns reglerad i plan- och bygglagen för arbete 
med översikts- och detaljplaner. Lagen säger att kommunen ska samråda med sakägare, 
boende och andra som har väsentligt intresse av förslaget. 

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, och ge möjlighet till 
insyn och påverkan. Under ett samråd om en detaljplan ska kommunen redovisa 
planförslaget, skälen till förslaget och planeringsunderlaget. 

Inte minst när samrådet handlar om något så komplicerat som en detaljplan är det viktigt att 
göra materialet åskådligt och lättillgängligt för allmänheten. Det ska vara lätt att komma med 
synpunkter och tydligt vad man kan påverka. 

Arbetsgrupper 
En utsedd arbetsgrupp kan arbeta med en fråga tillsammans med de förtroendevalda, till 
exempel ta fram förslag på utformningen av en grönyta och därefter även vara med i 
genomförandet. 

Medbeslutande 
Medbeslutande är den högsta nivån i delaktighetstrappan och kräver mycket förberedelser 
och både politisk och ekonomisk förankring i ett tidigt skede.  

Medborgarbudget 
Medborgare bjuds in att komma med förslag utifrån en given ekonomisk ram. Det krävs väl 
förankrade beslut innan man bjuder in till medborgarbudgetarbete. Det är också viktigt att 
vara tydlig med vad som kan göras och inom vilka ramar medbeslutandet kan ske. 

Målgrupp kan vara invånarna i stort eller en utvald grupp, till exempel i en specifik ort. Tänk 
på att tidsplanen måste följa budgetprocessen för att kunna bli verklighet. 

Verktyg 

Tidsplan och finansiering 
Fullmäktige bestämmer mandattid för en tillfällig fullmäktigeberedning. Mandatperioden ska 
stå i paritet till beredningsuppdragets karaktär. Vid behov kan denna tid förlängas. 
Fullmäktige beslutar i samband med detta även en tidsplan med återrapporteringstillfällen 
och budget för beredningens arbete. Budgeten ska täcka annonskostnader, lokalhyra, fika, 
eventuella lockbeten med mera. 



Tidsplanen ska sträcka sig fram till den slutliga redovisningen av uppdraget i 
kommunfullmäktige. Det är viktigt att planera och schemalägga så att inte dialogen faller på 
grund av tidsbrist.  

Kommunikationsplan 
Medborgardialog är ett interaktivt arbete som kräver förberedelse. Beredningen ska med 
hjälp av en kommunikatör, ta fram en kommunikationsplan för sitt arbete. 

Struktur 
All medborgardialog i Ulricehamns kommun ska sträva efter att vara enkel och informell. 
Många gånger söker vi grupper av människor som saknar vana vid mötesteknik, fackspråk 
och annan formalia, tänk på att inte stöta bort dessa. Utan att bli alltför formell måste man 
dock ange struktur för dialogen, vara tydlig med vilken fråga det gäller och vilka 
avgränsningar som finns. 

Tillgänglighet 
Valet av plats har betydelse för hur många deltagare som kan/vill delta i dialogen, men också 
hur de känner sig. Kommunens sammanträdesrum är inte alltid att rekommendera, det är 
bättre med lokaler där målgruppen kanske vistas ofta eller någonstans i närheten. Tänk också 
på att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning, tidpunkt för mötet och eventuell 
tolkning. 

Lockbeten 
Fika eller mat är bra sätt att locka människor, men det finns även andra sätt att premiera 
deltagande. Ett sätt kan vara genom att deltagarna får en biobiljett som tack eller att en 
intressant föreläsare bjuds in i samband med dialogen. Tänk i så fall på att ta med detta i 
fördelningen av budgeten. 

Dokumentation 
Dialogen måste dokumenteras. Hur dokumentationen ser ut kan variera utifrån dialogform, 
men den måste finnas. Beredningssekreteraren har detta som sin uppgift. Påbörja aldrig en 
dialog utan att först klargjort hur dokumentationen ska gå till. 

Ibland är det dock klokt att låta deltagarna själva delta i dokumentationen, det kan bidra till 
engagemanget. Att föra anteckningar synligt under mötet kan också öka delaktigheten.  

Massmedia 
Huruvida media väljer att rapportera från våra dialogmöten kan vi inte påverka, men om de 
gör det är det ofta positivt och ger ett ökat intresse för dialogen. Detta kan vi uppmuntra 
genom att vara öppna och välkomnande för media, ha ett bra faktaunderlag och bidra till en 
allsidig presentation av dialogens resultat. 

Återkoppling 
Återkoppling är en viktig del av medborgardialogen, både för att medborgarna ska känna att 
de gjort något meningsfullt och för att vårt arbete ska vara trovärdigt. Planera redan från 



starten hur återkopplingen ska ske och var tydlig mot deltagarna hur de kommer att få 
återkoppling. Återkoppla gärna både under dialogen och efter den avslutats. 

Återkoppling gäller inte bara dem som deltagit i dialogen, även om dialogen varit riktad mot 
en särskild grupp så kan den vara känd av en bredare allmänhet. Utöver våra egna kanaler 
kan massmedia vara ett bra sätt.  

Återkoppling ska såklart även ske till kommunfullmäktige. I den fastställda tidsplanen anges 
när fullmäktigeberedningen ska slutredovisa sitt uppdrag för fullmäktige. En slutrapport ska 
lämnas direkt till fullmäktige och beredningen ska föredra vad de genom medborgardialogen 
kommit fram till.  

Sammanställningen överlämnas därefter av fullmäktige till kommunstyrelsen och fullmäktige 
har då möjlighet att ge kommunstyrelsen kompletterande uppdrag.  

Checklista 
 Tidsplan och budget är fastställda 

 
 Metod för medborgardialogen är fastställd 

 
 Alla medverkande förtroendevalda och tjänstepersoner är informerade 

 
 Dokumentationen för dialogen är säkrad 

 
 Målgrupp är utsedd och inbjudningssätt är valt 

 
 Eventuell lokal är bokad och tillgängligheten kontrollerad 

 
 Plan för återkoppling finns, både för deltagare och för en bredare grupp 

 

Utvärdering 
Utvärdera alltid din medborgardialog, ta till vara på det som blev bra men fundera också 
kring det som inte blev som det var tänkt. 

Utvärderingen ska beskriva ämnet, syftet med dialogen, målgruppen och metod. Dessutom 
bör den ge svar på följande frågor: 

 Var ämnet lämpligt för medborgardialog? 
 

 Nådde vi den målgrupp vi ville? 
 

 Gavs alla som deltog möjlighet att komma till tals? 
 

 Hur fungerade metoden vi valt? 
 

 Fungerade återkopplingen? 
 

 Höll tidsplanen och budgeten?
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Policy för miljöarbetet 
Dnr 2022/392 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Policy för miljöarbetet antas.  
 
Sammanfattning 
Miljöarbetet ska genomsyra hela kommunkoncernen i Ulricehamns kommun. Genom en 
policy för miljöarbetet vägleds och underlättas hållbarhetsarbetet för hela 
kommunkoncernen.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-06-10 från kanslichef  
2 Policy för miljöarbetet 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Policy för miljöarbetet antas.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-10 

Tjänsteskrivelse Policy för miljöarbetet 
Diarienummer 2022/392, löpnummer 2572/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Policy för miljöarbetet antas.  
 
Sammanfattning 
Miljöarbetet ska genomsyra hela kommunkoncernen i Ulricehamns kommun. Genom en 
policy för miljöarbetet vägleds och underlättas hållbarhetsarbetet för hela 
kommunkoncernen.  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutade i december 2018 att anta ”Strategi för 
kommunalt arbete med lokala miljöfrågor” (§227/2018, Dnr2016/20). Styrdokumentets 
giltighetstid har förlängts till 2026 av kommunfullmäktige (§65/2022, Dnr 2022/100). 
Nyligen antog Kommunfullmäktige en handlingsplan för miljöarbetet (§140/2022, Dnr 
2019/608).  
 
Genom handlingsplan och i enlighet med strategidokumentets målsättningar, vidtas nu 
åtgärder för att miljöarbetet ska genomsyra hela kommunkoncernen. Detta sker genom att 
införa ett miljöledningssystem som omfattar alla delar i kommunkoncernen. Med en policy 
för miljöarbetet underlättas införandet av miljöledningssystemet och miljöarbetet. Policy för 
miljöarbetet lägger en grund för och vägleder kommunens ekologiska hållbarhetsarbete. Med 
policy för miljöarbetet som utgångspunkt blir det lättare för de olika delarna av 
kommunkoncernen att genomföra sitt miljöarbete. 
 
Barnkonventionen 
Policyn ska visa ambitionen med kommunens hållbarhetsarbete som är att till nästa 
generation överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. I denna formulering 
ligger ett ansvarstagande för den uppväxande generationen och deras framtida möjlighet till 
försörjning och övriga livsvillkor. Barnets bästa bedöms vara att kunna leva och utvecklas i 
ett samhälle som är långsiktigt ekologiskt hållbart. Artikel sex i barnkonventionen säger: 
Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Genom att kommunen arbetar för ett 
långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle säkerställer vi i denna del barnets rätt enligt artikel 
sex. 
 
Beslutsunderlag 

1 Policy för miljöarbetet 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Författningshandboken 
 
 

Lena Brännmar Ola Alinvi 
Kanslichef Miljöstrateg 
Kommunledningsstaben  Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 



 

Policy 

Styrdokument 

Policy för miljöarbetet 

Antaget av: Kommunfullmäktige
Datum: Datum
Gäller från och med: 2022-10-01
Ansvar uppföljning/uppdatering: Kanslichef 

Gäller till och med: År -välj datum (endast årtalet visas)



 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från 
fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än 
fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 



3

Innehåll 
1 Bakgrund ....................................................................................................4 

2 Syfte ............................................................................................................4 

3 Miljöarbetet i Ulricehamn .........................................................................4 

 

 



4

1 Bakgrund 
Miljöarbete bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling 
av hela kommunen, samtidigt som det ger kommunen förutsättningar att 
växa. 

2 Syfte 
Policyn ska visa ambitionen med kommunens hållbarhetsarbete som är att 
till nästa generation överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. 

3 Miljöarbetet i Ulricehamn 
Arbetet med hållbar ekologisk utveckling bidrar till att stärka företagens 
konkurrenskraft, ett konsumtionssamhälle inom de planetära gränserna 
som gynnar invånarnas hälsa och välbefinnande. Detta inkluderar att skapa 
hållbara livsbetingelser för djur- och växtliv samt ekosystemtjänster vilka är 
en förutsättning för vår existens. Ulricehamns kommun prioriterar i 
miljöarbetet att hållbart nyttja biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
samt motverka klimatförändring.  

Ovanstående uppnås genom att  
 Mätbara och tidsbestämda miljömål/miljöåtgärder för att hållbart 

nyttja biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt motverka 
klimatförändringarna formuleras i kommunens verksamhetsplan. 

 Kommunkoncernen har ett miljöledningssystem för att driva, 
förankra och kontinuerligt förbättra miljöarbetet. 

 Arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor inkluderas tydligt i 
kommunkoncernens verksamhetsplanering. 

 Medarbetare och beslutsfattare i kommunkoncernen genomgår en 
grundläggande miljöutbildning. 

 Förslag till politiska beslut innehåller en miljöbedömning där sådan 
är relevant.  

 Kommunkoncernen söker nationella och regionala medel samt 
avsätter egna resurser för sådana åtgärder som underlättar 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

Hörnpelare i kommunkoncernens verksamhet är: 
 Kretsloppsprincipen 
Kommunen väljer produkter som kan återanvändas och/eller 
återvinnas samt kan tas hand om med minsta möjliga 
resursförbrukning. 
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 Hushållningsprincipen 
Kommunen använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 
 Försiktighetsprincipen 
Kommunen arbetar för att förebygga och minska risker för skador på 
människors hälsa och/eller miljön. 
 Utbytesprincipen 
Kommunen ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och 
metoder med mindre skadliga alternativ. 
 Kompensationsprincipen 
Kommunen har ambitionen att så långt som möjligt kompensera 
negativa effekterna i de fall miljöpåverkan är stor. 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-08-30 
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§  
 

Övergång från nämndssamverkan till avtalssamverkan 
för IT 
Dnr 2022/405 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01 under 
förutsättning att fullmäktig i Tranemo kommun fattar motsvarande beslut. 
 
Samverkansavtal IT godkänns och kan därmed undertecknas av behörig firmatecknare. 
 
Samverkansnämnd IT avvecklas i samband med att innevarande mandatperiod löper ut 
2022-12-31. I samband med detta upphävs reglemente för samverkansnämnd IT, antaget av 
kommunfullmäktige 2016-12-15 § 207.  
 
Sammanfattning 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 
 
När samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 
avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo kommun) har en väl 
etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras 
genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie 
verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra stödfunktioner i 
kommunen. 
 
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-22 från servicechef  
2 Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19 
3 Avtal IT-samverkan 
4 Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01 under 
förutsättning att fullmäktig i Tranemo kommun fattar motsvarande beslut. 
 
Samverkansavtal IT godkänns och kan därmed undertecknas av behörig firmatecknare. 
 
Samverkansnämnd IT avvecklas i samband med att innevarande mandatperiod löper ut 
2022-12-31. I samband med detta upphävs reglemente för samverkansnämnd IT, antaget av 
kommunfullmäktige 2016-12-15 § 207.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-22 

Tjänsteskrivelse Övergång från nämndssamverkan till 
avtalssamverkan för IT 
Diarienummer 2022/405, löpnummer 2851/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Samverkan kring verksamhet IT övergår till avtalssamverkan med start 2023-01-01 under 
förutsättning att fullmäktig i Tranemo kommun fattar motsvarande beslut. 
 
Samverkansavtal IT godkänns och kan därmed undertecknas av behörig firmatecknare. 
 
Samverkansnämnd IT avvecklas i samband med att innevarande mandatperiod löper ut 
2022-12-31. I samband med detta upphävs reglemente för samverkansnämnd IT, antaget av 
kommunfullmäktige 2016-12-15 § 207.  
 
Sammanfattning 
På samverkansnämnd IT 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. 
 
När samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 
avtalssamverkan. Kommunerna (Ulricehamns kommun och Tranemo kommun) har en väl 
etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda med. Samverkan regleras 
genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det tydligare att IT är en del av vår ordinarie 
verksamhet som inkluderas och följs upp på samma sätt som andra stödfunktioner i 
kommunen. 
 
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan från nästa mandatperiod med start 1 januari 2023. 
 
 
Ärendet 
På samverkansnämnd IT den 2021-05-21 fick förvaltningen i uppdrag att utreda om 
IT-samverkan bäst lämpar sig som nämndssamverkan eller avtalssamverkan. När 
samverkansnämnd IT skapades 2010 fanns det inga juridiska möjligheter till 
avtalssamverkan. Efter ändring i kommunallagen 1 juli 2018 finns idag möjlighet till 
avtalssamverkan. 
 
Med IT i detta hänseendet menas verksamhet IT vars primära uppgift är att sköta teknisk 
drift av interna system, tillhandahålla infrastruktur, support och verksamhetsstöd. 
 
Syftet med utredningen 
Föreslå samverkansnämnd IT den mest effektiva samverkansformen för uppdraget genom att 
belysa olika perspektiv. 
 
Sammanfattning av utredningen 
Att bedriva IT är en intern stödfunktion till kärnverksamheterna på samma sätt som en 
ekonomifunktion eller en personalfunktion. Enligt samverkansnämnd IT reglemente regleras 
nämndes uppdrag redan idag genom ett samverkansavtal. I samverkansavtalet står bland 



  2022/405, 2851/2022 2(3) 

annat: ”Samverkansnämnd IT är en renodlad utförarnämnd vars uppgift är att följa det 
ramuppdrag som respektive kommunstyrelse ger nämnden inför verksamhetsåret.” 
 
På samverkansnämnden idag följs tertialrapporter upp från IT och under novembermötet 
bereds ramuppdrag till kommunstyrelsen. Under året genomförs olika föredragningar kring 
IT-relaterade frågor på nämndens begäran.  
 
Inga frågor eller uppdrag från andra nämnder har inkommit till samverkansnämnden. 
Nämnden har heller inte fått andra ansvar eller uppdrag delegerade till sig. 
 
Utredningen har belyst samverkansfrågan ur olika perspektiv: 

 Politik 
 Verksamhetsnytta 
 IT-samverkan 
 Juridik 
 Ekonomi 

 
Inget av perspektiven möter hinder för att övergå från nämndssamverkan till 
avtalssamverkan. 
 
Utredningens slutsats/rekommendation 
Idag har kommunerna en väl etablerad och djup samverkan som båda kommunerna är nöjda 
med. Samverkan regleras redan idag genom avtal. Genom att avveckla nämnden blir det 
tydligare att IT är en del av vår ordinarie verksamhet som inkluderas och följs upp på samma 
sätt som andra stödfunktioner i kommunen.  
 
Om samverkan skulle inletts idag hade troligen samverkan genomförts som avtalssamverkan 
vilket inte var möjligt då samverkansnämnd IT startade. 
 
Förvaltningen rekommenderar att upphäva den gemensamma nämnden och skapa 
avtalssamverkan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag §21 Samverkansnämnd IT 2021-11-19 
2 Avtal IT-samverkan 
3 Bilaga 1 PUB-avtal IT-samverkan 

 
 
Beslut lämnas till 
Tranemo Kommun 
Samverkansnämnd IT 
Sektorchef Service 
Författningshandboken  
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Schoultz 
Sektorchef Service Enhetschef IT 
 IT 
 Sektor service 
  
Jenny Hulander  
IT-strateg  
IT  
Sektor Service  



  2022/405, 2851/2022 3(3) 

 







Sida 1 av 5

Samverkansavtal IT  
 

1. Bakgrund och inledning 
Ulricehamns kommun och Tranemo kommun är beroende av funktionell IT och digitaliseringsstöd för de 
kommunala verksamheterna. Kommunerna har samverkat kring IT genom nämndsamverkan sedan 2010. 
I och med att samhälle och teknik har förändrats har IT-samverkan utökats till stöd i digitalisering främst 
utifrån vissa plattformar som driftas av IT. Under 2022 fattades beslut om att samverkan ska övergå från 
nämndsamverkan till avtalssamverkan i enlighet med kommunallagen kap 9 § 37. 
 
Avtalet är utformat på sådant sätt att det kan ligga till grund för utökad samverkan med fler kommuner. 
 
Ulricehamns kommun är värdkommun för samverkan. Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna, 
se punkt 2 Avtalsparter och kontaktpersoner, inom IT och digitaliseringsområdet (nedan kallat IT). 
 

2. Avtalsparter och kontaktpersoner 
Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. 
 

Parter Organisationsnummer Kontaktperson 
Ulricehamns kommun 212000-1579 Sektorchef service 
Tranemo kommun 212000-1462 Planeringschef 

 
3. Syfte och omfattning 

Den gemensamma IT-verksamheten syftar till att ge verksamheterna ett så effektivt och kvalitativt 
IT-stöd som möjligt. Samverkan ska stödja verksamheternas digitala satsningar. I samverkan får vi: 

 En kostnadseffektiv säker drift och utveckling med delning av support och stöd 
 Utveckling tillsammans som bidrar till robusthet och hög kvalitet 
 Bättre möjlighet att kompetensförsörja IT-verksamheten 

En utmaning inom IT-området är att klara den allt högre grad av digitalisering som de kommunala 
verksamheterna kräver utefter den utveckling som sker i samhället och i omvärlden. Detta ställer i sin tur 
krav på ett ändamålsenligt IT-stöd. Förändringar och nya utvecklingsprojekt ska prövas om de kan införas 
gemensamt och samordnas mellan kommunerna. Detta för att nå fördelar gällande drift, effektivitet och 
ekonomi där det är lämpligt. En annan viktig aspekt i samverkan är att få bättre användning av 
gemensamma resurser, nyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta 
kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker kommunerna möjligheten att ge god och 
korrekt service till invånare samt ökar möjligheten till effektivare interna processer. 
 
Den gemensamma IT-samverkan utför verksamhet i enlighet med det ramuppdrag, se punkt 4 
Organisation och beslutsbefogenheter, som respektive ansvarig nämnd beslutar om för varje 
verksamhetsår. 
 

4. Organisation och beslutsbefogenheter 
För IT-samverkan gäller följande organisation. Den nämnd som har delegerats ansvar av 
kommunfullmäktige för IT-verksamheten i respektive kommun har det politiska ansvaret för 
IT-samverkan.  
 
Detta samverkansavtal utgör de övergripande ramarna för IT-samverkan. Årligen bereds ett ramuppdrag 
som mer i detalj beskriver verksamhet IT:s uppdrag för det kommande året. Beslut om ramuppdraget 
med tillhörande prislista fattas i respektive nämnd på årets första möte. Ramuppdraget reglerar 
exempelvis öppettider, mål utifrån handläggningstider samt utbud av IT-relaterade tjänster. Ambitionen 
är att kommunerna ska ge så lika uppdrag till IT som möjligt. Ramuppdraget arbetas fram av IT-styrgrupp 
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genom IT-forum utveckling, IT-forum drift samt i dialog med verksamheter och verksamhet IT. 
 
En för kommunerna gemensam IT-organisation upprätthålls för att på tjänstemannanivå samordna 
IT-frågorna inom kommunerna. Samverkansorganisationen beskrivs i överenskommelse 
”Samverkansorganisation IT” och beslutas av kommunchef hos respektive part. Utgångspunkten är att 
samverkansorganisationen består av IT-styrgrupp, IT-forum drift och IT-forum utveckling. IT-styrgruppen 
är ett beslutande organ på tjänstemannanivå. IT-forum utveckling hanterar och samordnar 
utvecklingsfrågor. Större utvecklingsinitiativ bereds för beslut i IT-styrgruppen. IT-forum drift hanterar 
frågor som uppkommer kring operativ IT-drift. Vid behov bereder IT-forum drift frågor till IT-styrgruppen 
för beslut. 
 
IT-styrgruppen består som minst av kommunchef för respektive kommun, kontaktpersoner för 
IT-samverkan, se avsnitt 2 Avtalsparter och kontaktpersoner, och IT-chef. IT-styrgruppen kan därefter 
själva besluta om att komplettera IT-styrgruppen med andra relevanta funktioner. Ordförandeskapet 
roterar mellan samverkanskommunerna. Vid beslut eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen 
är eniga. Om enighet inte kan uppnås tillämpas enkel majoritet, där ordföranden i styrgruppen har 
utslagsröst. 
 
Värdkommunen är arbetsgivare för den personal som ingår i den gemensamma IT-verksamheten. 
Huvudkontoret ligger i värdkommunen. Det åligger värdkommunen och samverkanskommunen att mot 
ersättning tillhandahålla erforderliga lokaler för verksamheten. Det åligger värdkommun och 
samverkanskommun att finansiera framdragning av fiber till samtliga verksamhetsadresser och i dessa 
ordna fastighetsnät (datanät plus el) i samverkan med IT-verksamheten. Detta sker oftast vid 
nyetablering, men behöver också ske vid flytt av verksamhet till annan byggnad. IT-verksamheten 
anskaffar aktiv nätverksutrustning (t ex switchar och UPS) och hyr färdigetablerad fiber. 
 

5. Kostnadsfördelning och ersättning 
IT-verksamheten finansieras som en resultatenhet. Värdkommunen ska årligen i samråd med 
samverkansparterna fastställa årsbudget och investeringsbudget för den gemensamma verksamheten.  
 
Arbetssättet där tjänsterna prissätts kallas för tjänstefiering och resulterar i en prislista. Prislistan ska 
spegla de tjänster som beskrivs i ramuppdraget och prislistan beslutas som en bilaga till ramuppdraget. 
Prislistan förvaltas av IT-chef tillsammans med en tjänstefieringsgrupp med representanter från 
respektive samverkande part. 
 
Kostnaderna fördelas enligt följande principer: 

1. Gemensamma resurser så som IT-chef och andra beslutade roller och resurser kopplat till 
utveckling, lokaler/datorhallar, lokalvård, energi, kyla och släckningsutrustning delas lika mellan 
kommunerna 

2. Kostnader för applikationsdrift (ekonomisystem, personalsystem osv.) fördelas per system 
utifrån antal användare i respektive kommun 

3. Kostnader för drift av datorarbetsplatser, surfplattor, elevdatorer, lärardatorer, skrivare och 
kopiatorer fördelas per prissatt enhet 

4. Kostnader för fast telefoni fördelas per prissatt enhet 
 
Kostnadsfördelningen baseras i grund på kommunens storlek utifrån antal användare och enheter.  
En indikator på kostnadsfördelningen mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun är att 
Ulricehamns kommun står för 64% av kostnaderna och Tranemo kommun för 36% av kostnaderna 
(2022). Kostnadsnivåer samt kostnadsfördelningen mellan kommunerna styrs av kommunernas 
ambitionsnivå inom verksamhetsområdet tillsammans med kostnadsutvecklingen över tid. Indikatorn ses 
över årligen. 
 
Kostnaderna faktureras respektive part i förskott per tertial (tre gånger per år). Betalningsvillkor 30 dagar 
från mottagen faktura. Centrala kostnader som debiteras en gång per år och vidareförmedling av 
IT-produkter faktureras löpande. Eventuellt överskott/underskott fördelas enligt indikatorn. Parterna ska 
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meddela värdkommunen sina faktureringsuppgifter.  Samverkanskommunen har rätt till löpande insyn i 
verksamhet IT. Ekonomisk redovisning avseende utfall och prognos sker i samband med 
månadsuppföljning. 
 

6. Egendom/inventarier 
Det åligger värdkommunen att finansiera den utrustning som sedan den gemensamma verksamheten hyr 
ut till respektive verksamhet och användare. IT-utrustning som är belagd med hyra får inte säljas vidare. 
Den egendom och de inventarier som används i verksamheten tillhör värdkommunen. Eventuell 
överföring av egendom och inventarier sker mot restvärde. Den samverkande kommunen ska godkänna 
en sådan överföring av egendom och inventarier. 
 
Anskaffning av IT-utrustning (nätverksprodukter, datorarbetsplats, surfplatta, skrivare, kopiator, 
smartphone, smart-TV och andra liknande produkter) ska undantagslöst ske inom ramen för IT:s 
verksamhetsområde. Detta för att säkerställa avtalstrohet och att register förs över de fysiska enheter 
som innehåller eller visar kommunal information. 
 
När verksamhet har behov av att anskaffa digital utrustning ska dialog alltid ske med verksamhet IT för 
att säkerställa att utrusningen kommer kunna användas på ett säkert och avsett sätt. 

 
7. Uppföljning och utvärdering 

Uppföljning av IT-verksamheten sker genom en årlig redovisning och hanteras i den ordinarie 
uppföljningsprocessen för respektive kommun. Redovisningen ska färdigställas i tid för att kunna 
hanteras i kommunernas ordinarie årsredovisningsprocess. 
 
Underlagen ger förutsättningar för kommunstyrelsen att tillgodogöra sin uppsiktsplikt i enlighet med kap 
6 § 1 kommunallagen (KL) och rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt kap 9 § 38 KL. 
 

8. Inträde i IT-samverkan 
För part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede är ett inträde möjligt under förutsättning att 
alla parter i samverkan godkänner den nya samverkansparten. Inträdet sker till självkostnadspris och 
utifrån gällande kostnadsmodell. 
 
Inträdes av ny part ska godkännas av respektive kommunfullmäktige i samband med att avtalet justeras 
för att omfatta ny part. 

 
9. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga parter genom behörig 
företrädare som har delegation att underteckna detta avtal för att vara gällande. 
 
Ändringar och tillägg som i grund ändrar förutsättningarna för samverkan ska godkännas av respektive 
kommunfullmäktige. 

 
10. Omförhandling av samverkansavtalet 

Om förutsättningarna för samarbete enligt detta avtal avsevärt förändras på ett påtagligt sätt ska avtalet 
omförhandlas. Begäran om omförhandling ska vara skriftlig och skickas till 
värdkommunen/samverkanskommunerna.  Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör avtalet 
kan endast tas av samtliga parter gemensamt efter samråd dem emellan. 
 
Nya villkor träder i kraft ett år från det att parterna är överens eller vid en annan tidpunkt om parterna är 
överens. Omförhandlat avtal ska godkännas av respektive kommunfullmäktige. 
 
Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på oförändrade villkor 
till dess att avtalet upphör för part enligt vad som stadgas i punkt 12 Avtalets giltighet och uppsägning. 
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Förhandlingar befriar inte parterna från att fullfölja avtalet. 
 

11. Överlåtelse och Upplåtelse av avtal 
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. Ingen av parterna får upplåta någon 
rättighet eller ingå avtal med tredje part som kan få konsekvenser för detta avtal utan att ha erhållit 
samtliga övriga parters skriftliga godkännande. 
 

12. Avtalets giltighet och uppsägning 
Avtalet gäller från 2023-01-01 under förutsättning att det godkänts av respektive kommunfullmäktige 
och därefter undertecknats av behörig firmatecknare. Avtalet är gällande till 2026-12-31. Därefter 
förlängs avtalet med en mandatperiod i taget om det inte sagts upp. 
 
Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen till samtliga parter minst 18 månader före avtalstidens utgång i 
annat fall förlängs avtalet enligt ovan. Uppsägningstiden ska ses mot bakgrund av att kommunerna ska få 
en rimlig tid att upphandla sin IT-drift från annan aktör, skapa ett nytt samverkansavtal och/eller anpassa 
personalresurser och lokaler utifrån nya förutsättningar.  
 
Den gemensamma tekniska IT-infrastrukturen är sammanslagen och där med kan exempelvis 
telefonväxel och vissa andra system inte skiljas på ett enkelt sätt. System kan behöva installeras på nytt 
eventuellt för båda kommunerna vid samarbetets upphörande. Dessutom måste rätt information kunna 
överlämnas till respektive part på ett säkert och strukturerat sätt för att eliminera risken för 
informationsförlust för båda kommunerna. 
 
Om samarbetet upphör ska de datorarbetsplatser och den övriga utrustning som samverkanskommunen 
hyr överföras till samverkanskommunen mot resterande utrustnings bokföringsmässiga restvärde. 
Kostnaden beräknas mot det faktiska datum då samverkansavtalet upphör. 
 
Ett övertagandeprojekt ska skapas där värdkommunen och samverkanskommunen deltar. Kostnaderna 
för övertagandeprojekt och avveckling fördelas utifrån gällande kostnadsfördelning. 
 
Då organisationens personal är anställd av värdkommunen åligger det de samverkande kommunerna att 
vid avtalets upphörande erbjuda den gemensamma organisationens anställda företräde vid anställning. 
 
Upprättade dokument och handlingar som är gemensamma och av relevans och värde för part som 
lämnar samverkan ska delges part. Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet 
med gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till respektive part som har ansvar 
gent emot den enskilde. 
 
I de fall en part frånträder samverkan fortsätter övriga parter samverkan enligt samma villkor som 
tidigare. De ekonomiska förutsättningarna och skyldigheterna räknas om baserat på kvarvarande 
avtalsparter i enlighet med resursfördelningsmodellen. 
 
Part kan inte välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar part frånträda del av samverkan 
räknas det som en uppsägning av avtalet i sin helhet. 
 

13. Sekretess 
Sekretessen gäller mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner och mellan självständiga 
verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande förutsättning för IT-samverkan är att 
vissa uppgifter delas med verksamhet IT. De annars sekretesskyddade uppgifterna, delas med 
verksamhet IT, med stöd av kommunallagen kap 9 § 37 om förenklad avtalssamverkan och kap 10 § 2 
OSL. 
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14. Personuppgifter och dataskydd 
Den nämnd som har delegerats ansvar av kommunfullmäktige för IT-verksamheten i respektive kommun 
är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de behandlar i enlighet med dataskyddsförordningen. 
Värdkommunen ansvarar för de personuppgiftsbehandlingar som sker i gemensamma system, vilket 
regleras närmare i bilaga 1, PUB-avtal IT-samverkan. 
 
Värdkommunens dataskyddsombud är parternas övergripande dataskyddsombud och ansvarar för den 
primära tillsynen av personuppgiftsbehandlingar. 
 
15. Ansvar för skada och sanktionsavgifter 

Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet med varje parts 
ansvar för den uppkomna skadan, det vill säga fördelningsnyckeln gäller inte vad gäller skadestånd. Detta 
gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt dataskyddsförordningen. Det är 
värdkommunen som fattar beslut om hur stort respektive parts ansvar är. Om parterna inte kan komma 
överens ska tvisten lösas i enlighet med punkt 19 Tvist. 
 
Den part som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen förhantering. Denna 
hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 
 

16. Försäkringar 
Värdkommunen ska teckna nödvändiga försäkringar för den gemensamma IT-verksamheten. Detta avser 
både personal såväl som egendom. Dock ska inte utrustning försäkras i onödan. Risk ska vägas mot 
kostnad. Respektive verksamhet kan välja om man vill betala för försäkring, exempelvis vid upphandling 
av avtal för anskaffning av elev-utrustning eller liknande. 
 

17. Befrielsegrund (force majeure) 
Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande 
förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som parten inte rimligen kunnat råda över eller 
förutse. Exempel på detta är naturkatastrof, krig, revolution, strejk, lockout, blockad, brand, 
myndighetsåtgärd eller liknande förhållanden. 
 

18. Hävning 
Parterna är överens om att en part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en part vill träda ur 
samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 12 Avtalets giltighet och uppsägning. 
 

19. Tvist 
Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, och övriga överenskommelser mellan 
parterna, ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om samförstånd inte uppnås, 
rekommenderas parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till ansvarig nämnd i värdkommunen 
för särskilt förlikningsförfarande. Om förlikning inte kan uppnås ska tvisten slutligt avgöras av allmän 
domstol varvid tingsrätten i Borås ska utgöra första instans. 
 
Det ankommer på parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa problemställningar för att 
undvika tvister. 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit sitt. 
 
För Ulricehamns kommun 
 
 
______________________________ 
 
Gustaf Olsson, Kommunchef 

För Tranemo kommun 
 
 
______________________________ 
 
Carita Brovall, Kommunchef
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PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 
Avtal enligt artikel 28.3 i Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/6791 

 
1. PARTER, PARTERNAS STÄLLNING, KONTAKTUPPGIFTER OCH 
KONTAKTPERSONER   
 

Personuppgiftsansvarig Personuppgiftsbiträde 

Tranemo Kommun Ulricehamns kommun 

Organisationsnummer Organisationsnummer 

212000-1462 212000-1579 

Postadress Postadress 

Tranemo kommun 
514 80 Tranemo 

Ulricehamns kommun 
523 86 Ulricehamn 

Kontaktperson för administration av detta 
personuppgiftsbiträdesavtal  

Kontaktperson för administration av detta 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Namn: Tobias Edoff 
E-post: tobias.edoff@tranemo.se 
Tfn: 0325-57 60 65 
 

Namn: Lena Schoultz 
E-post: lena.schoultz@ulricehamn.se 
Tfn: 0321 -59 51 02 
 

Kontaktperson för parternas samarbete om 
dataskydd  

Kontaktpersoner för parternas samarbete 
om dataskydd 

Namn: Tobias Edoff 
E-post: tobias.edoff@tranemo.se 
Tfn: 0325-57 60 65 

Namn: Lena Schoultz 
E-post: lena.schoultz@ulricehamn.se 
Tfn: 0321 -59 51 02 

 
 
2. DEFINITIONER 
Utöver de begrepp som definieras i löptext, i detta personuppgiftsbiträdesavtal, ska dessa 
definitioner oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form, ha 
nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav. 

Behandling  En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 
Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, 
oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom 
insamling, registrering, organisering, strukturering, 
lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, 
användning, utlämning genom överföring, spridning 

 
1 Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets Behandling av 
Personuppgifter för Den personuppgiftsansvariges räkning. 
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eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller 
sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Dataskyddslagstiftning Avser all integritets- och personuppgiftslagstiftning, 
samt all annan eventuell lagstiftning (inklusive 
förordningar och föreskrifter), som är tillämplig på den 
Behandling som sker enligt detta PUB-avtal, inklusive 
nationell sådan lagstiftning och EU-lagstiftning. 

Personuppgiftsansvarig Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som ensamt eller 
tillsammans med andra bestämmer ändamål och medlen 
för Behandlingen av Personuppgifter.  

Instruktion 
 

De skriftliga instruktioner som närmare anger föremål, 
varaktighet, art och ändamål, typ av Personuppgifter 
samt kategorier av Registrerade och särskilda behov som 
omfattas av Behandlingen. 

Logg Logg är resultatet av Loggning. 
Loggning Loggning är ett kontinuerligt insamlande av uppgifter 

om den Behandling av Personuppgifter som utförs enligt 
detta PUB-avtal och som kan knytas till en enskild fysisk 
person.  

Personuppgiftsbiträde 
 

Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som Behandlar 
Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges 
räkning. 

Personuppgift 
 
 
 
 

Varje upplysning som avser en identifierad eller 
identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk 
person är en person som direkt eller indirekt kan 
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare 
som ett namn, ett identifikationsnummer, en 
lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en 
eller flera faktorer som är specifika för den fysiska 
personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

Personuppgiftsincident 
 

En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt 
röjande av eller obehörig åtkomst till de Personuppgifter 
som överförts, lagrats eller på annat sätt Behandlats. 

Registrerad Fysisk person vars Personuppgifter Behandlas. 
Tredje land 
 

En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller 
inte är ansluten till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES). 
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Underbiträde Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som i egenskap av 
underleverantör till Personuppgiftsbiträdet Behandlar 
Personuppgifter för   Personuppgiftsansvariges räkning.  

 
 
3. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
3.1 Med detta Personuppgiftsbiträdesavtal jämte Instruktioner och en eventuell förteckning 
över Underbiträden (nedan gemensamt ”PUB-avtalet”) reglerar den 
Personuppgiftsansvarige Personuppgiftsbiträdets Behandling av Personuppgifter åt den 
Personuppgiftsansvarige. PUB-avtalets syfte är att säkerställa den Registrerades fri- och 
rättigheter vid Behandlingen, i enlighet med vad stadgas i artikel 28.3 i Allmänna 
dataskyddsförordningen EU 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).  
 
3.2 När PUB-avtalet utgör ett av flera avtalsdokument inom ramen för ett annat avtal 
benämns det andra avtalet ”Huvudavtalet” i PUB-avtalet.  
 
3.3 För det fall något av det som stadgas i punkterna 1, 16, 17, 18.2, 19–22 i PUB-avtalet 
regleras på annat sätt i Huvudavtalet ska Huvudavtalets reglering ha företräde. 
 
3.4 Hänvisningar i PUB-avtalet till nationell eller unionsrättslig lagstiftning, avser vid var tid 
tillämpliga bestämmelser.  
 
 
4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH SPECIFIKATION 
 
4.1 Den Personuppgiftsansvarige utser härmed Personuppgiftsbiträdet att utföra 
Behandlingen för den Personuppgiftsansvariges räkning enligt vad som stadgas i detta PUB-
avtal.  
 
4.2 Den Personuppgiftsansvarige ska ge skriftliga Instruktioner till Personuppgiftsbiträdet 
om hur det ska utföra Behandlingen.  
 
4.3. Personuppgiftsbiträdet får endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-avtalet och 
vid var tid gällande Instruktioner.  
 
 
5. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ANSVAR 
 
5.1 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att det vid var tid finns laglig grund för 
Behandlingen och för att utforma korrekta Instruktioner så att Personuppgiftsbiträdet och 
eventuellt Underbiträde kan fullgöra sitt eller sina uppdrag enligt detta PUB-avtal och 
Huvudavtal i förekommande fall.  
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5.2 Den Personuppgiftsansvarige ska utan onödigt dröjsmål informera 
Personuppgiftsbiträdet om förändringar i Behandlingen vilka påverkar 
Personuppgiftsbiträdets skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. 
 
5.3 Den Personuppgiftsansvarige ansvarar för att informera Registrerade om Behandlingen 
och för att tillvarata Registrerades rättigheter enligt Dataskyddslagstiftningen samt vidta 
varje annan åtgärd som åligger den Personuppgiftsansvarige enligt 
Dataskyddslagstiftningen. 
 
 
6. PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN 
 
6.1 Personuppgiftsbiträdet förbinder sig att endast utföra Behandlingen i enlighet med PUB-
avtalet och Instruktioner samt att följa Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet 
förbinder sig även att fortlöpande hålla sig informerad om gällande rätt på området.  
 
6.2 Personuppgiftsbiträdet ska vidta åtgärder för att skydda Personuppgifterna mot alla slag 
av Behandlingar som inte är förenliga med PUB-avtalet, Instruktioner och 
Dataskyddslagstiftningen.  
 
6.3 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att säkerställa att samtliga fysiska personer som arbetar 
under dess ledning följer PUB-avtalet och Instruktioner samt att de fysiska personerna 
informeras om relevant lagstiftning. 
 
6.4 Personuppgiftsbiträdet ska på begäran från den Personuppgiftsansvarige bistå denne 
med att säkerställa att skyldigheterna enligt artikel 32–36 i Dataskyddsförordningen fullgörs 
och svara på begäran om utövande av den Registrerades rättigheter i enlighet med 
Dataskyddsförordningen, kap. III, med beaktande av typen av Behandling och den 
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå.  
 
6.5 För det fall att Personuppgiftsbiträdet finner att Instruktioner är otydliga, i strid med 
Dataskyddslagstiftningen eller saknas och Personuppgiftsbiträdet bedömer att nya eller 
kompletterande Instruktioner är nödvändiga för att genomföra sina åtaganden ska 
Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera den Personuppgiftsansvarige, tillfälligt 
upphöra med Behandlingen och invänta nya Instruktioner.  
 
6.6 För det fall att den Personuppgiftsansvarige förser Personuppgiftsbiträdet med nya eller 
ändrade Instruktioner ska Personuppgiftsbiträdet, utan onödigt dröjsmål från mottagandet, 
meddela den Personuppgiftsansvarige huruvida genomförandet av de nya Instruktionerna 
föranleder förändrade kostnader för Personuppgiftsbiträdet.  
 
 
7. SÄKERHETSÅTGÄRDER 
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7.1 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska 
säkerhetsåtgärder som krävs enligt Dataskyddslagstiftningen för att förhindra 
Personuppgiftsincidenter, genom att säkerställa att Behandlingen uppfyller kraven i 
Dataskyddsförordningen och att den Registrerades rättigheter skyddas.  
 
7.2 Personuppgiftsbiträdet ska fortlöpande säkerställa att den tekniska och organisatoriska 
säkerheten i samband med Behandlingen medför en lämplig nivå av konfidentialitet, 
integritet, tillgänglighet och motståndskraft.  
 
7.3 Eventuella tillkommande eller ändrade krav på skyddsåtgärder från den 
Personuppgiftsansvarige, efter parternas tecknande av PUB-avtalet, ska betraktas som nya 
Instruktioner enligt PUB-avtalet. 
 
7.4 Personuppgiftbiträdet ska genom behörighetskontrollsystem endast ge åtkomst till 
Personuppgifterna för sådana fysiska personer som arbetar under Personuppgiftsbiträdets 
ledning och som behöver åtkomsten för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.   
 
7.5 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att kontinuerligt Logga åtkomst till Personuppgifterna 
enligt PUB-avtalet i den utsträckning det krävs enligt Instruktionen. Loggar får gallras först 
fem (5) år efter Loggningstillfället om inte annat anges i Instruktionen. Loggar ska omfattas 
av erforderliga skyddsåtgärder, i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.   
 
7.6 Personuppgiftsbiträdet ska systematiskt testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos 
de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.  
 
 

8. SEKRETESS/TYSTNADSPLIKT 
 
8.1 Personuppgiftsbiträdet och samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning ska 
vid Behandlingen iaktta såväl sekretess som tystnadsplikt. Personuppgifterna får inte nyttjas 
eller spridas för andra ändamål, vare sig direkt eller indirekt, såvida inte annat avtalats.   
 
8.2. Personuppgiftsbiträdet ska tillse att samtliga fysiska personer som arbetar under dess 
ledning, vilka deltar i Behandlingen, är bundna av sekretessförbindelse avseende 
Behandlingen. Detta krävs dock inte om dessa redan omfattas av en straffsanktionerad 
tystnadsplikt som följer av lag. Personuppgiftsbiträdet åtar sig även att tillse att det finns 
sekretessavtal med Underbiträdet samt sekretessförbindelser mellan Underbiträdet och 
samtliga fysiska personer som arbetar under dess ledning, vilka deltar i Behandlingen. 
 
8.3 Personuppgiftsbiträdet ska skyndsamt underrätta den Personuppgiftsansvarige om 
eventuella kontakter med tillsynsmyndighet avseende Behandlingen. Personuppgiftsbiträdet 
har inte rätt att företräda den Personuppgiftsansvarige eller agera för den 
Personuppgiftsansvariges räkning gentemot tillsynsmyndigheter i frågor avseende 
Behandlingen. 
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8.4 Om den Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man begär information från 
Personuppgiftsbiträdet vilken rör Behandlingen, ska Personuppgiftsbiträdet informera den 
Personuppgiftsansvarige om saken. Information om Behandlingen får inte lämnas till den 
Registrerade, tillsynsmyndighet eller tredje man utan skriftligt medgivande från den 
Personuppgiftsansvarige, såvida det inte framgår av tvingande lag att information ska 
lämnas. Personuppgiftsbiträdet ska bistå med förmedling av den informationen som 
omfattas av ett medgivande eller lagkrav.  
 
 
9. GRANSKNING, TILLSYN OCH REVISION 
 
9.1 Personuppgiftsbiträdet ska utan onödigt dröjsmål som en del av sina garantier, enligt 
artikel 28.1 i Dataskyddsförordningen, på den Personuppgiftsansvariges begäran kunna 
redovisa vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som används för att 
Behandlingen ska uppfylla kraven enligt PUB-avtalet och artikel 28.3.h i 
Dataskyddsförordningen. 
 
9.2 Personuppgiftsbiträdet ska minst en (1) gång om året granska säkerheten avseende 
Behandlingen genom en egenkontroll för att säkerställa att Behandlingen följer PUB-avtalet. 
Resultatet av sådan egenkontroll ska på begäran delges den Personuppgiftsansvarige. 
 
9.3 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att, själv eller genom annan av denne utsedd 
tredje part (som inte får vara en konkurrent till Personuppgiftsbiträdet), följa upp att 
Personuppgiftsbiträdet uppfyller PUB-avtalets, Instruktionernas och 
Dataskyddslagstiftningens krav. Personuppgiftsbiträdet ska vid sådan granskning bistå den 
Personuppgiftsansvarige, eller den som utför granskningen i den Personuppgiftsansvariges 
ställe, med dokumentation, tillgång till lokaler, IT-system och andra tillgångar som behövs 
för att kunna granska Personuppgiftsbiträdets efterlevnad av PUB-avtalet, Instruktioner och 
Dataskyddslagstiftningen. Den Personuppgiftsansvarige ska säkerställa att personal som 
genomför granskningen är underkastade sekretess eller tystnadsplikt enligt lag eller avtal.  
 
9.4 Personuppgiftsbiträdet äger alternativt till vad som stadgas i punkterna 9.2–9.3, rätt att 
erbjuda andra tillvägagångssätt för granskning av Behandlingen, exempelvis granskning 
genomförd av oberoende tredje part. Den Personuppgiftsansvarige ska i sådant fall äga rätt, 
men inte skyldighet, att tillämpa detta alternativa tillvägagångssätt för granskning. Vid 
sådan granskning ska Personuppgiftsbiträdet ge den Personuppgiftsansvarige eller en tredje 
part den assistans som behövs för utförandet av granskningen. 
 
9.5 Personuppgiftbiträdet ska bereda tillsynsmyndighet, eller annan myndighet som har 
laglig rätt till det, möjlighet att göra tillsyn enligt myndighetens begäran i enlighet med vid 
var tid gällande lagstiftning, även om sådan tillsyn annars skulle stå i strid med 
bestämmelserna i PUB-avtalet.   
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9.6 Personuppgiftsbiträdet ska tillförsäkra den Personuppgiftsansvarige rättigheter gentemot 
Underbiträdet vilka motsvarar den Personuppgiftsansvariges samtliga rättigheter gentemot 
Personuppgiftsbiträdet enligt punkten 9 i PUB-avtalet.   
 
 
10. HANTERING AV RÄTTELSER OCH RADERING M.M.   
 
10.1 För det fall den Personuppgiftsansvarige begärt rättelse eller radering på grund av 
Personuppgiftsbiträdets felaktiga Behandling ska Personuppgiftsbiträdet vidta lämplig 
åtgärd utan onödigt dröjsmål, senast inom trettio (30) dagar, från det att 
Personuppgiftsbiträdet mottagit erforderlig information från den Personuppgiftsansvarige. 
När den Personuppgiftsansvarige begärt radering får Personuppgiftsbiträdet endast utföra 
Behandling av den aktuella Personuppgiften som ett led i processen för rättelse eller 
radering. 
  
10.2 Om tekniska och organisatoriska åtgärder (t.ex. uppgraderingar eller felsökningar) 
vidtas av Personuppgiftsbiträdet i Behandlingen, vilka kan väntas påverka Behandlingen, 
ska Personuppgiftsbiträdet skriftligt informera den Personuppgiftsansvarige om detta i 
enlighet med vad stadgas om meddelanden i punkten 19 i PUB-avtalet. Informationen ska 
lämnas i god tid innan åtgärderna vidtas.   
 
 
11. PERSONUPPGIFTSINCIDENTER 
 
11.1 Personuppgiftsbiträdet ska ha förmåga att återställa tillgängligheten och tillgången till 
Personuppgifterna i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident enligt artikel 32.1.c i 
Dataskyddsförordningen. 
 
11.2 Personuppgiftbiträdet åtar sig att med beaktande av Behandlingens art, och den 
information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, bistå den Personuppgiftsansvarige 
med att fullgöra dennes skyldigheter vid en Personuppgiftsincident beträffande 
Behandlingen. Personuppgiftbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran även 
bistå med att utreda misstankar om eventuell obehörigs Behandling och/eller åtkomst till 
Personuppgifterna.  
 
11.3 Vid Personuppgiftsincident, vilken Personuppgiftbiträdet fått vetskap om, ska 
Personuppgiftsbiträdet utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta den 
Personuppgiftsansvarige om händelsen. Personuppgiftsbiträdet ska, med beaktande av 
typen av Behandling och den information som Personuppgiftsbiträdet har att tillgå, 
tillhandahålla den Personuppgiftsansvarige en skriftlig beskrivning av 
Personuppgiftsincidenten.  
 
Beskrivningen ska redogöra för: 

1. Personuppgiftsincidentens art och, om möjligt, de kategorier och antalet Registrerade 
som berörs samt kategorier och antalet personuppgiftsposter som berörs, 
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2. de sannolika konsekvenserna av Personuppgiftsincidenten, och 
3. åtgärder som har vidtagits eller föreslagits samt åtgärder för att mildra 

Personuppgiftincidentens potentiella negativa effekter. 
 
11.4 Om det inte är möjligt för Personuppgiftsbiträdet att tillhandahålla hela beskrivningen 
samtidigt, enligt punkten 11.3 i PUB-avtalet, får beskrivningen tillhandahållas i omgångar 
utan onödigt ytterligare dröjsmål. 
 
 
12. UNDERBITRÄDE 
 
12.1 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita den eller de Underbiträden som framgår av 
bilagd förteckning över Underbiträden.  
 
12.2 Personuppgiftsbiträdet åtar sig att teckna ett skriftligt avtal med Underbiträdet som 
reglerar Behandlingen som Underbiträdet utför å den Personuppgiftsansvariges vägnar samt 
att endast anlita Underbiträden som ger tillräckliga garantier för att genomföra lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder så att Behandlingen uppfyller kraven i 
Dataskyddsförordningen. I fråga om dataskydd ska avtalet ålägga Underbiträdet samma 
skyldigheter som åläggs Personuppgiftsbiträdet i detta PUB-avtal.  

12.3 Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut för Underbiträdets Behandling gentemot den 
Personuppgiftsansvarige.  
 
12.4 Personuppgiftsbiträdet äger rätt att anlita nya underbiträden och ersätta befintliga 
underbiträden.  
 
12.5 När Personuppgiftsbiträdet avser att anlita ett nytt eller ersätta ett befintligt 
Underbiträde ska Personuppgiftsbiträdet säkerställa Underbiträdets kapacitet och förmåga 
att uppfylla sina skyldigheter enligt Dataskyddslagstiftningen. Personuppgiftsbiträdet ska 
skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om  

1. Underbiträdets namn, organisationsnummer och säte (adress och land), 
2. vilken typ av uppgifter och kategorier av Registrerade som behandlas, och 
3. var Personuppgifterna ska behandlas. 
 

12.6 Den Personuppgiftsansvarige äger rätt att inom trettio (30) dagar från dag för 
meddelande enligt punkten 12.5 invända mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett nytt 
underbiträde och att, med anledning av sådan invändning, säga upp detta PUB-avtal att 
upphöra i enlighet med vad stadgas i PUB-avtalet, punkten 17.4.   

12.7 När Personuppgiftsbiträdet upphör med att anlita Underbiträdet ska 
Personuppgiftsbiträdet skriftligen meddela den Personuppgiftsansvarige om att det upphör 
med att anlita Underbiträdet.  
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12.8 Personuppgiftsbiträdet ska på den Personuppgiftsansvariges begäran översända en 
kopia av det avtal som reglerar Behandling av Underbiträdets Behandling av 
Personuppgifter enligt punkten 12.2.  
 
 
 
13. LOKALISERING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL 
TREDJE LAND   
 
13.1 Personuppgiftsbiträdet ska säkerställa att Personuppgifterna hanteras och lagras inom 
EU/EES av en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU/EES, om inte PUB-
avtalets parter kommer överens om något annat.   
 
13.2 Personuppgiftsbiträdet äger endast rätt att överföra Personuppgifter till Tredje land för 
Behandling (t.ex. service, support, underhåll, utveckling, drift eller liknande hantering) om 
den Personuppgiftsansvarige på förhand skriftligen godkänt sådan överföring och utfärdat 
Instruktioner för detta ändamål.  
 
13.3 Överföring till Tredje land för Behandling enligt PUB-avtalet, punkten 13.2, får endast 
ske om den är förenlig med Dataskyddslagstiftningen och uppfyller de krav på 
Behandlingen vilka ställs i PUB-avtalet och Instruktioner. 
 
 
14. ANSVAR FÖR SKADA I SAMBAND MED BEHANDLING 
 
14.1 Vid ersättning för skada i samband med Behandling som, genom fastställd dom eller 
förlikning, ska utgå till den Registrerade på grund av överträdelse av bestämmelse i PUB-
avtalet, Instruktioner och/eller tillämplig bestämmelse i Dataskyddslagstiftningen ska artikel 
i 82 i Dataskyddsförordningen tillämpas. 
 
14.2 Sanktionsavgifter enligt artikel 83 i Dataskyddsförordningen, eller 6 kap. 2 § lagen 
(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning ska bäras av 
den av PUB-avtalets parter som påförts en sådan avgift.  
 
14.3 Om endera part får kännedom om omständighet som kan leda till skada för motparten 
ska parten omedelbart informera motparten om förhållandet och aktivt arbeta tillsammans 
med motparten för att förhindra och minimera sådan skada.   
 
14.4 Oaktat vad sägs i Huvudavtalet gäller detta PUB-avtal, punkterna 14.1 och 14.2, före 
andra regler om fördelning mellan Parterna av krav sinsemellan såvitt avser Behandlingen. 
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15. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING 
15.1 För detta avtal gäller svensk rätt. Eventuell tolkning eller tvist i anledning av PUB-
avtalet, som parterna inte kan lösa på egen hand, ska avgöras av svensk allmän domstol. 
 
 
16. PUB-AVTALETS TECKNANDE, AVTALSTID OCH UPPSÄGNING   
 
16.1 PUB-avtalet gäller från och med den tidpunkt PUB-avtalet undertecknats av båda parter 
och tillsvidare. Parterna äger ömsesidig rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med trettio 
(30) dagars varsel.  
 
 
17. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING MED OMEDELBAR VERKAN M.M. 
 
17.1 Endera part i PUB-avtalet äger rätt att påkalla omförhandling av PUB-avtalet om 
motpartens ägarförhållanden ändras väsentligt eller om tillämplig lagstiftning, eller 
tolkningen av den, ändras på ett för Behandlingen avgörande sätt. Påkallande av 
omförhandling enligt första meningen innebär inte att PUB-avtalet till någon del upphör att 
gälla utan endast att en omförhandling om PUB-avtalet ska påbörjas. 
 
17.2 Tillägg till, och ändringar i, PUB-avtalet ska vara skriftliga och undertecknade av båda 
parter.   
 
17.3 När någon av parterna får kännedom om att motparten agerar i strid med PUB-avtalet 
och/eller Instruktioner ska parten utan dröjsmål meddela motparten om agerandet. Därefter 
äger parten rätt att med omedelbar verkan upphöra att utföra sina förpliktelser enligt PUB-
avtalet till den tidpunkt motparten förklarat att agerandet upphört och förklaringen 
accepterats av den part som påtalat agerandet.   
 
17.4 Om den Personuppgiftsansvarige invänder mot Personuppgiftsbiträdets anlitande av ett 
nytt underbiträde, enligt detta PUB-avtal, punkten 12.6, har den Personuppgiftsansvarige 
rätt att säga upp PUB-avtalet att upphöra med omedelbar verkan.  
 
 
18. ÅTGÄRDER VID PUB-AVTALETS UPPHÖRANDE   
 
18.1 Vid uppsägning av PUB-avtalet ska den Personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål 
begära att Personuppgiftsbiträdet överlämnar samtliga Personuppgifter till den 
Personuppgiftsansvarige eller raderar dem, enligt dennes önskemål. Om Personuppgifterna 
överlämnas ska det ske i ett öppet och standardiserat format. Med samtliga Personuppgifter 
avses alla Personuppgifter vilka har omfattats av Behandlingen samt annan tillhörande 
information såsom Loggar, Instruktioner, systemlösningar, beskrivningar och andra 
handlingar som Personuppgiftsbiträdet erhållit genom informationsutbyte enligt PUB-
avtalet. 
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18.2 Överlämning och radering enligt PUB-avtalet, punkten 18.1, ska vara utförda senast 
trettio (30) dagar räknat från den tidpunkt uppsägning gjorts enligt detta PUB-avtal, punkten 
16.1. 
 
18.3 Behandling som utförs av Personuppgiftsbiträdet efter den tidpunkt som stadgas i 
punkten 18.2 är att betrakta som en otillåten Behandling. 
 
18.4 Bestämmelser om sekretess/tystnadsplikt i punkten 8 enligt detta PUB-avtal ska fortsätta 
gälla även om PUB-avtalet i övrigt upphör av gälla. 
 
 
19. MEDDELANDEN INOM RAMEN FÖR DETTA PUB-AVTAL OCH 
INSTRUKTIONER 
 
19.1 Meddelanden om PUB-avtalet och dess administration inklusive uppsägning ska 
skickas till respektive parts kontaktperson för PUB-avtalet.   
 
19.2 Meddelanden om parternas samarbete om dataskydd, gällande Behandlingen, ska 
skickas till respektive parts kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.   
 
19.3 Meddelanden inom ramen för PUB-avtalet och Instruktioner ska skickas skriftligt. Ett 
meddelande ska anses ha kommit fram till mottagaren senast en (1) arbetsdag efter att 
meddelandet har skickats.  
 
 
20. KONTAKTPERSONER    
 
20.1 Parterna ska utse var sin kontaktperson för PUB-avtalet.  
 
20.2 Parterna ska utse var sin kontaktperson för parternas samarbete om dataskydd.  
 
 
21. ANSVAR FÖR UPPGIFTER OM PARTERNA OCH KONTAKTPERSONER 
SAMT KONTAKTUPPGIFTER  
 
21.1 Varje part ansvarar för att de uppgifter som anges i punkten 1 i PUB-avtalet alltid är 
aktuella. Ändring av uppgifter i punkten 1 ska meddelas skriftligen enligt punkten 19.1 i 
PUB-avtalet.   
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22. PARTERNAS UNDERTECKNANDEN AV PUB-AVTALET   
 
22.1 Detta PUB-avtal tillhandahålls antingen i digitalt format för elektroniskt tecknande eller 
i pappersformat för tecknande med penna. Om PUB-avtalet tillhandahålls i digitalt format 
utgår punkter 22.2–22.3. 
 
22.2 Den Personuppgiftsansvariges undertecknande av PUB-avtalet 
 
 
 
 
Ort  Datum 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

Undertecknande 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

Carita Brovall, Kommunchef  

 
22.3 Personuppgiftsbiträdets undertecknande av PUB-avtalet 
 
Ort  Datum 
 
………………………………………………………………………………………………………. 

Undertecknande 

 
………………………………………………………………………………………………………. 

Gustaf Olsson, Kommunchef 
 
  



14 (18)

PERSONUPPGIFTSANSVARIGES INSTRUKTION FÖR BEHANDLING 
AV PERSONUPPGIFTER 
 

Utöver vad som redan framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet ska Personuppgiftsbiträdet 
även följa nedanstående Instruktion: 

1. Ändamål, föremålet och arten 

Ändamålet med ITs behandlingar av personuppgifter är för att kunna fullfölja det uppdrag 
verksamhet IT har getts genom ”Samverkansavtal IT”. 
 
IT tillhandahåller infrastruktur, drift, utveckling och support av de system och tjänster som 
verksamhet IT ansvarar för. IT är även stöd för verksamheternas system och tjänster där drift kan 
vara så väl lokal som externt. I vissa fall sker behandling av personuppgifter när IT utför sina 
uppdrag. IT eftersträvar alltid att minimera behandling av personuppgifter så långt som möjligt. 
 
Huvudområden där personuppgifter behandlas 

 Infrastruktur – Användaruppgifter, behörighetsåtkomst som ger åtkomst till olika resurser, 
system och tjänster 

 Lagring – IT ansvarar för drift av olika system där lagring sker av verksamhetsdata 
 Synkroniseringstjänster – användaruppgifter, verksamhetsuppgifter som flyttas men olika 

system och tjänster så väl internt som externt 
 Supportverktyg – användaruppgifter, verksamhetsuppgifter som krävs för att kunna lösa 

olika användarproblem 
 Plattformar – på våra olika plattformar utvecklas olika typer av tjänster som i sin tur 

hjälper verksamheterna att uppnå sina mål – varje tjänst är unik och kan hantera olika 
personuppgifter utifrån vad behovet i respektive verksamhetstjänst är 

 Dokumentation – I dokumentation förekommer kontaktuppgifter som IT behöver ha för 
att kunna fullgöra sitt uppdrag 

 Loggverktyg – trafikloggar, systemloggar, e-postloggar och andra relevanta loggar 
förekommer och hanteras av IT dels för felsökning men även utifrån olika lagregleringar 

 Backup – säkerhetskopia tas av merparten av informationen och hanteras utifrån 
gallringsregler som sätts upp i dialog med verksamheten och regleras i applikationsavtal 
 

2. Behandlingen omfattar följande typer av Personuppgifter 

IT hanterar alla typer av uppgifter genom lagring, behandling av personuppgifter sker normalt sett 
av: 

 Användarnamn 
 E-post 
 Fullständigt namn 
 Personnummer 
 Profilfoton av anställda 
 Telefonnummer privata och tjänstenummer 
 IP-adress 
 Inventarienummer 

 
3. Behandlingen omfattar kategorier av Registrerade  
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IT hanterar alla typer av kategorier genom lagring men behandling sker normalt sett av följande 
kategorier: 

 Anställda 
 Förtroendevalda 
 Elever 
 Barn 
 Konsulter 
 Invånare 
 

4. Ange särskilda hanteringskrav vad gäller Behandling av Personuppgifter som utförs 
av Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

Tranemo kommun har inga särskilda krav vad det gäller behandling av personuppgifter. Rutiner 
finns och uppdateras löpande i samband med bland annat revidering av 
informationshanteringsplanen en gång om året. 
 
I grund arbetar IT utifrån att: 

 Anställdas användaruppgifter, personliga dokument och e-post raderas 6 månader efter 
avslut av anställning 

 Loggar (trafik, inloggning och e-post) gallras efter 365 dagar 
 Supportinformation anonymiseras löpande i samband med upphörande av anställning 
 Dokumentation uppdateras löpande 
 Backup – om inget annat avtals med verksamheten i applikationsavtal 

o Filareor sparas 365 dagar 
o Databaser 14 dagar 
o Systemfiler 14 dagar 

 
5. Ange särskilda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vad gäller Behandling 
av Personuppgifter som utförs av Personuppgiftsbiträdet/biträdena 

IT jobbar kontinuerligt med att se över och förbättra rutiner för informationssäkerhet och 
dataskydd. I grund har tekniker endast åtkomst till de system och funktioner som behövs för att 
utföra sina arbetsuppgifter. IT eftersträvar att så lite information lagras och hanteras som möjligt 
samt att minimera åtkomst till system och tjänster för att minimera behandling av 
personuppgifter. 
 
IT har funktion för IT-säkerhet som har nära samverkan med parternas CISO eller motsvarande och 
deltar aktivt i kommunernas LISD-arbete vilket även inkluderar kontroll, uppföljning och 
incidentrapportering. 
 
6. Ange särskilda krav på Loggning vad gäller Behandling av Personuppgifter samt 
vilka som ska ha tillgång till dem 

Tranemo kommun har inga särskilda krav vad det gäller loggning av behandling av 
personuppgifter. 
 
7. Lokalisering och överföring av Personuppgifter till Tredje land   
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IT lagrar och hanterar uppgifter lokalt i serverhallar i Ulricehamn och Tranemo. De leverantörer 
och tjänster som nyttjas för att IT ska kunna utföra sitt uppdrag finns inom EU/ESS med undantag 
för: 

 Kontorsstödsplattform Microsoft 365 
o Användarnamn 
o E-post 
o Fullständigt namn 
o Telefonnummer privata och tjänstenummer 
o Profilbild 
o Diagnostikdata 

 
 Brandvägg och klientskydd där analys av buggar sker i en amerikansk molntjänst. Analys av 

buggar nyttjas i minsta möjliga mån. De uppgifter som överförs vid en analys är: 
o Användarnamn 
o IP-adress 
o Diagnostikdata 

 
8. Övriga Instruktioner angående Behandling av Personuppgifter som utförs av 
biträdet/biträdena 

Tranemo kommun har inga övriga instruktioner vad det gäller behandling av personuppgifter. 
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LISTA ÖVER UNDERBITRÄDEN 
Inom parentes anges de länder där respektive bolag är etablerat och från vilka personal kan 
komma att behandla personuppgifter. 

Behandla supportärenden, samtal och fjärråtkomst för att undersöka och åtgärda tekniska 
problem. 

 Netnordic (Sverige 
o LogPoint (Danmark) 
o Palo alto (USA) 

 Atea (Sverige) 
o Microsoft (USA) 

 Mobilityguard (Sverige) 
 Tieto Evry (Sverige) 
 OneVinn (Sverige) 
 Halon (Sverige) 
 Nilex AB (Sverige) 
 Tele2 (Sverige) 
 Selfpoint (Sverige) 
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Inriktningsbeslut om volymhandel på Hesters 
industriområde 
Dnr 2022/455 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ett inriktningsbeslut för ny detaljplan på fastighet Maskinen 5 fattas som innebär att 
sällanköpshandel med inriktning mot volymhandel får etableras och bedriva verksamhet 
inom Hesters industriområde. Genom detta inriktningsbeslutet möjliggör kommunen för nya 
verksamheter med karaktären av volymhandel att etablera sig och bedriva verksamhet inom 
Hesters industriområde. 
 
Sammanfattning 
På begäran av fastighetsägaren för Maskinen 5 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastighet Maskinen 5. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för detaljhandel med skrymmande varor även kallad volymhandel. 
  
Genom att koncentrera volymhandeln till en gemensam del av centralorten, så undviks att 
konkurrens mellan olika handelsområden med inriktning med volymhandel uppstår. 
Eftersom att Hesters och Rönnåsens industriområden föreslås att växa ihop i 
Översiktsplanen och eftersom att det redan planeras för volymhandel på Rönnåsen etapp 2 
bedöms Hesters industriområde också vara lämpligt för volymhandel ur ett långsiktigt 
strategiskt perspektiv.  
 
Syftet med detta inriktningsbeslut är att möjliggöra för detaljhandel i Hesters industriområde 
samt att avgränsa den typen av handel som får etableras i området till volymhandel.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från tf samhällsbyggnadschef   
2 Utredning Sällanköpshandelsområde 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ett inriktningsbeslut för ny detaljplan på fastighet Maskinen 5 fattas som innebär att 
sällanköpshandel med inriktning mot volymhandel får etableras och bedriva verksamhet 
inom Hesters industriområde. Genom detta inriktningsbeslutet möjliggör kommunen för nya 
verksamheter med karaktären av volymhandel att etablera sig och bedriva verksamhet inom 
Hesters industriområde. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-29 

Tjänsteskrivelse Inriktningsbeslut om volymhandel på 
Hesters industriområde 
Diarienummer 2022/455, löpnummer 2905/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ett inriktningsbeslut för ny detaljplan på fastighet Maskinen 5 fattas som innebär att 
sällanköpshandel med inriktning mot volymhandel får etableras och bedriva verksamhet 
inom Hesters industriområde. Genom detta inriktningsbeslutet möjliggör kommunen för nya 
verksamheter med karaktären av volymhandel att etablera sig och bedriva verksamhet inom 
Hesters industriområde. 
 
Sammanfattning 
På begäran av fastighetsägaren för Maskinen 5 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastighet Maskinen 5. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för detaljhandel med skrymmande varor även kallad volymhandel. 
  
Genom att koncentrera volymhandeln till en gemensam del av centralorten, så undviks att 
konkurrens mellan olika handelsområden med inriktning med volymhandel uppstår. 
Eftersom att Hesters och Rönnåsens industriområden föreslås att växa ihop i 
Översiktsplanen och eftersom att det redan planeras för volymhandel på Rönnåsen etapp 2 
bedöms Hesters industriområde också vara lämpligt för volymhandel ur ett långsiktigt 
strategiskt perspektiv.  
 
Syftet med detta inriktningsbeslut är att möjliggöra för detaljhandel i Hesters industriområde 
samt att avgränsa den typen av handel som får etableras i området till volymhandel.   
 
 
Ärendet 
På begäran av fastighetsägaren för Maskinen 5 har kommunstyrelsen gett förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en ny detaljplan för fastighet Maskinen 5. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra för detaljhandel med skrymmande varor, så som byggvaruhandel.  
 
Utredningen Sällanköpshandelsområde-Definition och lokalisering färdigställdes 2018-11-15. 
Utredningen användes som beslutsunderlag för inriktningsbeslut för detaljplan Rönnåsen 
etapp 2. Inriktningsbeslutet innebar att sällanköpshandel med inriktning mot volymhandel 
skulle bli en del av uppdraget för detaljplanen. Kommunfullmäktige fattade 
inriktningsbeslutet baserat på denna utredning 2019-01-31.  
 
Utredningen visar att det finns två typer av sällanköpshandel, urvalshandel och volymhandel. 
Urvalshandel utgörs den typen av varor som kunden kan bära med sig från butiken, 
exempelvis kläder, skor och heminredning. Volymhandel utgörs av skrymmande karaktär 
som kräver god tillgång till parkering, eftersom att varorna ofta är stora och tunga. 
Urvalshandel är den typ av handel som i större utsträckning återfinns i centrumkärnan, 
medans volymhandel nästa uteslutande återfinns i externa lägen utanför centrumkärnan.  
 
I utredningen redogörs för varför viss typ av handel bör lokaliseras till specifika platser. 
Handelsområden bör så långt det är möjligt komplettera varandra för att undvika att 
konkurrens uppstår mellan olika handelsområden. Så väl urvalhandels som volymhandel kan 
etableras i externa lägen. För att undvika att den externt lokaliserade handeln utarmar 
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centrumhandeln så bör kommunen eftersträva en uppdelning som innebär att volymhandel 
lokaliseras i externa lägen medans urvalhandel etableras i centrum eller centrumnära. Om 
det finns flera olika externa handelsområden bör dessa så långt det är möjligt komplettera 
varandra. 
 
Genom att koncentrera volymhandeln till en gemensam del av centralorten, så undviks att 
konkurrens mellan olika handelsområden med inriktning med volymhandel uppstår. 
Eftersom att Hesters och Rönnåsens industriområden föreslås att växa ihop i översiktsplanen 
och eftersom att det redan planeras för volymhandel på Rönnåsen etapp 2 bedöms Hesters 
industriområde också vara lämpligt för volymhandel ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.  
 
Syftet med detta inriktningsbeslut är således att möjliggöra för detaljhandel i Hesters 
industriområde samt att avgränsa den typen av handel som får etableras i området till 
volymhandel.   
 
Ekonomi 
Inriktningsbeslutet innebär nya möjligheter för fler verksamheter att etablera sig i 
centralorten. Vilket på sikt kan bidra till en god ekonomisk tillväxt för kommunen.  
 
Konsekvenser 
Inriktningsbeslutet innebär att karaktären och stadsbilden för Hesters industriområde 
övertid kan förändras från ett industriområde till ett externt handelsområde för 
volymhandel.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Utredning Sällanköpshandelsområde 
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Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
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1 Syfte och bakgrund 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som 
syftar till att skapa ett sammanfattande kunskapsunderlag inför beslut om 
sällanköpshandelområde och syftar till att underlätta inriktningsbeslut i frågan.   

Materialet har tagits fram och sammanställts av planenheten. Som grund för underlaget har 
vetenskapligt material och andra utredningar studerats, däribland avhandlingar, 
examensarbeten och rapporter.  

2 Begreppsdefinitioner 

2.1 Handelskanaler 
Svensk Handel har definierat de kanaler varigenom detaljhandeln bedrivs. I Figur 1 
presenteras den ungefärliga procentuella utvecklingen av detaljhandelns olika kanaler mellan 
2005 och 2016.  

 

 
Figur 1. Källa: Svensk Handel, 2018. 
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Handelskanalerna definieras nedan: 

Handelsområden 
Handelsområden planeras, utvecklas, ägs och förvaltas som separata enheter som angränsar 
till varandra i ett kluster. De innefattar uthyrningsbar yta om minst 5000 kvm. och har minst 
fem detaljhandelshyresgäster. 

E-handel 
E-handeln bedrivs på internet och tar fysisk mark i anspråk genom till exempel 
lagerbyggnader och showrooms1. 

Köpcentrum 
Köpcentrum planeras, utvecklas, ägs och förvaltas som en enhet. Innefattar uthyrningsbar 
yta om minst 5000 kvm. och har minst fem detaljhandelshyresgäster. 

Annan fysisk handel 
Cityhandel i stadskärnor, butiker i enskilda lägen etcetera. 

2.2 Branschindelning 

2.2.1 Detaljhandel 
Handelns utredningsinstitut (HUI) delar in detaljhandelns branscher i två områden; 
dagligvaruhandel och sällanköpshandel (se Figur 2). Dagligvaruhandeln omfattar sådana 
varor som konsumenten handlar på daglig basis, exempelvis livsmedel, hygienartiklar, 
apoteksvaror och tobaksvaror. Sällanköpshandeln omfattar istället de varor konsumenten 
inhandlar mindre frekvent, se mer under 2.2.2.  

                                                        
1 Små visningsrum i centrala lägen. 
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Dagligvaruhandel

Livsmedelsvaror, 
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Sällanköpshandel
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hem, bygg- och fritid, 
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Figur 2. 
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2.2.2 Sällanköpshandel 
Sällanköpshandeln omfattar de varor som konsumenten inhandlar mindre frekvent än 
dagligvaror, exempelvis kläder, heminredning, byggvaror, fritidsvaror och fordon. HUI delar 
in sällanköpshandeln i två områden enligt Figur 3; urvalshandel och volymhandel. I 
urvalshandeln ingår den typ av varor som konsumenten kan bära med sig från affären, 
exempelvis kläder, skor och heminredning. Volymhandeln utgörs istället av varor av 
skrymmande karaktär. Den kräver god tillgång till parkering eftersom varorna ofta är tunga 
och stora och konsumenten inte kan bära med sig dem. 

Urvalshandeln återfinns i större utsträckning i stadskärnor eftersom behovet av parkering 
inte är lika stort och varor och butiker tar mindre plats. Volymhandeln ligger vanligtvis i 
externa lägen på grund av den kräver stora butiksytor och parkeringsmöjligheter. Eftersom 
placeringen av volymhandel oftast är extern utgör den ett komplement till dagligvaruhandeln 
och urvalshandeln i stadskärnan. Etableras urvalshandeln i externa lägen riskerar denna att i 
större utsträckning konkurrera med cityhandeln. 

3 E-handel 
Detaljhandeln befinner sig i en stor strukturomvandling pådriven av tillväxten i e-handeln. 
Omvandlingen är en konsekvens av att samhället i stort digitaliseras och att en ny global 
marknad därmed tillgängliggörs för konsumenterna, något som får inverkningar på handelns 
strukturer. Butiksförsäljningen upplever en ökad konkurrens från försäljningen genom 
digitala kanaler och e-handeln tar stora marknadsandelar från framförallt 
sällanköpshandeln. 

Konsekvenserna syns i siffror från Svensk Handel som visar ett kraftigt minskat antal 
sällanköpsbutiker under de senaste sex åren (2011–2017). Var tionde butik har tvingats slå 

Figur 3. 
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igen, vilket motsvarar cirka 5000 i antal. Värst drabbade är branscher inriktade mot 
försäljning av böcker, hemelektronik och mode. 

Ett exempel på strukturomvandlingen illustreras i Figur 4, baserad på statistik över tillväxten 
inom sällanköpsvaruhandeln och som sammanställts av Svensk Handel. Totalt sett utgör 
däremot e-handeln 14–15% av den totala sällanköpshandeln i Sverige. 

 
 

Figur 4. Källa: Svensk Handel 2018. 

4 Konklusion av kunskapsunderlaget 
För att undvika att externt etablerad handel utarmar centrumhandel bör en helhetssyn 
appliceras på hur dynamiken ser ut mellan de olika handelsplatserna. Viktigt är därför att 
den typ av externhandel som etableras kompletterar centrumhandelns utbud.  

Såväl urvalshandel som volymhandel kan etableras i externa lägen. Eftersom 
sällanköpshandeln i centrum till största delen utgörs av urvalshandel bör externhandeln 
primärt utgöras av volymhandel. Externt etablerad urvalshandel riskerar annars att utarma 
den som finns i stadskärnan. Om det finns flera externa handelsområden bör även dessa 
komplettera varandra.  

I stadskärnan finns också många kvaliteter som gynnar urvalshandeln, såsom utbudet av 
detaljhandel, icke-detaljhandel2, attraktiv och tillgänglig fysisk miljö samt infrastrukturell 
service. 

Det är viktigt att ha i åtanke att volymhandeln konkurrerar över kommungränser och lockar 
långväga kunder. Ju längre ifrån konsumenten som handeln etableras desto starkare blir 
attraktionskraften hos regionala konkurrenter. Det vill säga, om ett volymhandelsområde 
                                                        
2 Omfattar restauranger, caféer, nöjen och upplevelser. 
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etableras nära kommungränsen ökar konkurrensen från regionala konkurrenter eftersom det 
extra avståndet till Borås och Jönköping blir försumbart.  

Förvaltningens rekommendation 
Eftersom volymhandel kräver en specifik lokalisering medan urvalshandel med fördel kan 
lokaliseras i centrum och för att undvika utarmning av stadskärnan, rekommenderar 
förvaltningen att ett nytt sällanköpshandelsområde har en inriktning mot volymhandel. Det 
bör uppmärksammas att enskilda företag kan komma att påverkas även av denna konkurrens 
och det får vägas mot nytta av att etablera ett område.  

5 Lokalisering 

5.1 Bakgrund 
Förvaltningen har tidigare presenterat områden för sällanköp. Dessa presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling och utgjordes av Bronäs, Karlsnäs, 
Nyboholm, Ubbarp samt väster om Rönnåsen norr och söder om rv. 40. Av olika anledningar 
är dessa alternativ idag inaktuella på grund av till exempel stadsutveckling, storlek, 
tidsaspekter och kostnader. 

På grund av ovan nämnda anledningar har förvaltningen tagit ett nytt grepp om frågan och 
utgått från följande egenskaper som anses positiva vid lokalisering av sällanköp och mer 
konkret volymhandel: 

• Bra skyltläge 
• Kommunikation 
• Inte i konkurrens med stadsutveckling  
• Inte i konkurrens med brukningsvärd jordbruksmark 
• Tillräckligt stort 
• Lokalisering i förhållande till regionala konkurrenter 
• Utpekat i översiktsplan 
• Tidsaspekt 
• Kommunalägd mark 
• Intresse från marknaden 

5.2 Rönnåsen etapp 2 
Utefter ovan nämnda positiva egenskaper för lokalisering av nytt område för volymhandel 
bedöms Rönnåsen etapp 2 vara en lämplig plats för en sådan lokalisering (se Figur 5). 
Området är en pågående detaljplan och utpekad för verksamheter i gällande översiktsplan. 
Planområdets storlek på cirka 450 000 kvm ger möjlighet för etablering av volymhandel och 
industri utan att markkonflikt uppstår. Behovet av industrimark på Rönnåsen etapp 2 
kommer därför fortsatt kunna tillgodoses, men självklart inte i samma utsträckning.  

Eftersom marknaden har visat intresse för Rönnåsen etapp 2, delvis på grund av det 
gynnsamma skyltläget och de goda kommunikationsmöjligheterna, är det också tidsmässigt 
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fördelaktigt att detaljplanen redan är påbörjad och att marken inom planområdet är 
kommunalägd. Förvaltningen har tillsammans med Ulricehamns näringslivsbolag bedömt att 
marknadsläget för andra alternativa placeringar varit sämre.   

Rönnåsen befinner sig inte i konkurrens med annan stadsutveckling så som bostäder. 
Samtidigt ligger det tillräckligt nära centralorten och har en central placering i kommunen 
vilket innebär en gynnsam lokalisering i förhållande till regionala konkurrenter. Området är 
inte i konkurrens med brukningsvärd jordbruksmark.  

 

Förvaltningens rekommendation 
Rönnåsen etapp 2 har de kvaliteter som ett nytt område för volymhandel behöver och ingen 
annan plats bedöms likvärdig. Förvaltningen rekommenderar därför att sällanköp i form av 
volymhandel ska ingå i uppdraget om ny detaljplan för Rönnåsen etapp 2. Gällande uppdrag 
om industrimark kommer fortsatt kunna tillgodoses, dock inte i samma utsträckning. 
Området för volymhandeln ska hållas samman för att skapa så goda förutsättningar för 
företagen att verka och för kunderna att transportera sig till och från området.  

Figur 5. Karta över planområdet för Rönnåsen etapp 2. 
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Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för 
Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
Dnr 2018/756 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
 
Sammanfattning 
Gällande verksamhetsområde för vatten och avlopp ska ses över i samband med beslut om 
detaljplan. Detta för att kunna avgöra om det finns behov av att anpassa 
verksamhetsområdet utefter de nya förutsättningarna. I samband med framtagandet av 
detaljplan för Holmared 1:25 m.fl., Stora vägen 8, Gällstad (dnr: 2018/756) uppdagades detta 
behov. För att få en enhetlig förvaltning av VA-frågorna inom hela planområdet är det därför 
nödvändigt att justera verksamhetsområdet för att motsvara detaljplanelagt område. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-04 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Kartbilaga utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Holmared 

1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
3 Fastigheter berörda av utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för 

Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-05-04 

Tjänsteskrivelse Utökat verksamhetsområde för 
vatten och avlopp för Holmared 1:25, Stora vägen 8, 
Gällstad 
Diarienummer 2018/756, löpnummer 1773/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i enlighet med bifogad karta och 
fastighetsförteckning. 
 
Sammanfattning 
Gällande verksamhetsområde för vatten och avlopp ska ses över i samband med beslut om 
detaljplan. Detta för att kunna avgöra om det finns behov av att anpassa 
verksamhetsområdet utefter de nya förutsättningarna. I samband med framtagandet av 
detaljplan för Holmared 1:25 m.fl., Stora vägen 8, Gällstad (dnr: 2018/756) uppdagades detta 
behov. För att få en enhetlig förvaltning av VA-frågorna inom hela planområdet är det därför 
nödvändigt att justera verksamhetsområdet för att motsvara detaljplanelagt område. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2021-04-29 en VA-policy för Ulricehamns kommun. I enlighet 
med denna ska gällande verksamhetsområde för vatten och avlopp ses över i samband med 
beslut om detaljplan. Detta för att kunna avgöra om det finns behov av att anpassa 
verksamhetsområdet utefter de nya förutsättningarna. Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster reglerar kommunens ansvar avseende vatten och avloppstjänster genom 
införande av verksamhetsområden. Verksamhetsområdet avser det område där det är 
utpekat att kommunen, genom VA-huvudmannen Ulricehamns Energi AB, ansvarar för VA-
försörjningen. 
 
I samband med att detaljplaner antas ska det beslutas om utvidgning av verksamhetsområde 
där så är aktuellt. I samband med framtagandet av detaljplan för Holmared 1:25 m.fl., Stora 
vägen 8, Gällstad (dnr: 2018/756) uppdagades detta behov. Planområdet för ovan angiven 
detaljplan överensstämmer inte med nuvarande verksamhetsområde för VA. För att få en 
enhetlig förvaltning av VA-frågorna inom hela planområdet är det därför nödvändigt att 
justera verksamhetsområdet för att motsvara den detaljplanelagda ytan.  
 
Den strategiska VA-planen anger att fastigheter inom verksamhetsområdet har rätt att 
anslutas till allmän dagvattenavledning och att dagvattnet i första hand ska omhändertas 
lokalt utanför verksamhetsområdet. Fastigheten är sedan tidigare ansluten till vatten och 
avlopp men inte till det allmänna ledningsnätet för dagvatten. Detaljplanen föreslår lokalt 
omhändertagande av dagvatten och anslutning till ledningsnät för dagvatten är därav i 
nuläget inte aktuellt även om möjligheten tillskapas. Planens genomförande skulle kunna 
medföra åtgärder för det kommunala VA-systemet förutsatt att Holmared 1:25 ansluts. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kartbilaga utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för Holmared 

1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
2 Fastigheter berörda av utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp för 

Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
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Andreas Ekman Alicia Falk 
Tf. Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
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Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2021 
Dnr 2022/459 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Årsredovisningen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-07-26 från kanslichef  
2 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Årsredovisningen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-07-26 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning samt 
revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 
Minne 2021 
Diarienummer 2022/459, löpnummer 3073/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Årsredovisningen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2021. 
 
 
Ärendet 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2021. 
 
Stiftelsen Adolf Molanders Minne är en avkastningsstiftelse och har som ändamål att inom 
Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom hembygdsvård, yrkes- och 
annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och biblioteksverksamhet, främjande 
av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och friluftsplatser, lämna stöd till 
ideellt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse och dylikt.  
 
I årsredovisningen för 2019 framkom att det på grund av att det tidigare år beviljats anslag 
överstigande det fria egna kapitalet delades det 2019 inte ut några nya anslag enligt 
ändamålen. I årsrapporten för 2020 framkom att det fria egna kapitalet hade återställts och 
anslag beviljats med försiktighet. I årsrapporten för 2021 beskrivs samma situation som för 
2020, det vill säga att det fria egna kapitalet har återställts och anslag har beviljats med 
försiktighet. 
 
Revisorerna har inte funnit några skäl till anmärkning och tillstyrker att stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2021 
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Org.nr 865500-2619

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen Adolf Molanders Minne är en avkastningsstiftelse.

Fondens medel förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, alla boende och mantalslcrivna i

Timmele. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Ulricehamns Kommun.

Styrelsen har haft två protokollforda möten.

Stiftelsen har sitt säte i Timmele.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen som har sitt ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom

hembygdsvård, yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och

biblioteksverksamhet, främjande av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och

friluftsplatser, lämna stöd till ideellt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse

och dylikt.

Stiftelsen bedöms efter de allmänna beskattningsregler som tillämpas för ideella föreningar med flera. I

de fall stiftelsen har kvalificerat allmännyttigt ändamål kan verksamheten vara skattebefriad. Styrelsens

bedömning är att stiftelsen uppfyller kraven för skattefrihet och anser att stiftelsen är skattebefriad för

sina inkomster från kapitalförvaltningen.



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Väsentliga  händelser under räkenskapsåret

Det fria kapitalet har nu återställts och anslag har beviljats med försiktighet under året.

Stiftelsens kapital består av bankmedel samt 1 696 535 kr placerade i Swedbank Robur Fonder AB-

Stiftelsefond Utd.

Fondens marknadsvärde vid årets ingång var 1 747 562 kr och är vid årets utgång 1 938 986 kr.

Marknadsvärdet vid årets utgång är högre än anskaffningsvärdet.

Utdelning har totalt skett med 50 000 kr enligt nedan stående förteckning:

Namn Belopp

Alfred Svensson 5  000
Susanne Johansson 5 000

Lova Emilsson 2  000
Ludvig Berg 2 000

Sanna Ernilsson 2 000

Adam Wallin 5  000
Tirnmele GOIF 13  500
Equmenia Tirnmele 13 500

Tirnmele Hembygdsförening 2 000

Flerårsöversikt (tkr) 2021
Huvudintälct -utdelning fond 100
Resultat efter finansiella poster 59

Soliditet (%) 98,9

Eget kapital 1 920

2020

88

44

98,9

l 911

Ändamål

Högskolestudier

Högskolestudier

Gymnasiestudier

Gyrnnasiestudier

Gymnasiestudier

Högskolestudier

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

Föreningsbidrag

2019 2018

90 83

256 -60

99,0 99,1

1 906 l 651
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2017

86

25

98,9

l 711

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterfolj ande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01 2020-01-01

1 -2021-12-31 -2020-12-31

Stiftelsens intäkter

Utdelningar 99  861 88 361

Summa stiftelsens intäkter 99 861 88  361

§tiftelsens kostnader

Ovriga externa kostnader -3l  658 -34  682

Personalkostnader -8  653 -9  246

Summa Stiftelsens kostnader -40  311 -43 928

Rörelseresultat 59 550 44  433

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -60 -108

Summa finansiella poster -60 -108

Resultat efter finansiella poster 59 490 44 325

Resultat före skatt 59  490 44 325

Årets resultat 59  490 44 325



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa  finansiella anläggningstillgångar
Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

(forgfristiga fordringar

Oviiga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kassa  och  bank

Kassa och bank

Summa  kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2

2021-12-31

l 696 535

1 696  535

l 696  535

3 601

3  601

241  130

241 130

244 731

l 941 266

4 (7)

2020-12-31

l 696 535

1 696 535

1 696 535

3  601

3 601

232 233

232 233

235  834

1 932  369
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET  KAPITAL OCH  SKULDER

Eget  kapital 3

B  undet  eget  kapital

Bundet fondkapital l 782 956 1 776 956

Bundet  eget  kapital  vid räkenskapsårets slut 1 782 956 1  776  956

Fritt  eget kapital

Fritt fondkapital 137 132 133 642

Fritt  eget  kapital vid räkenskapsårets slut 137 132 133  642

Summa  eget  kapital 1 920 088 1 910 598

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 3 053 3 646
Upplupna  kostnader och förutbetalda intäkter 18 125 18  125

Summa  kortfristiga skulder 21 178 21 771

SUMMA EGET  KAPITAL OCH  SKULDER 1  941  266 1 932  369
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

6 (7)

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner
Huvudintäkt - utdelning fonder

Årets utdelning från fond.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Eget kapital

Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not  3  Eget kapital

Belopp vid

räkenskapsårets början

Beviljade anslag

Årets resultat
Omfort till/från bundet

eget kapital

Kapitalisering

Belopp vid

räkenskapsårets slut

Bundet  eget

kapital

l 776 956

6 000

1 782 956

Fritt eget

kapital

133 642

-50 000
59 490

-6 000

137 132

2021-12-31

l 696  535
l 696 535

l 696 535

Totalt

1 910 598

-50 000
59 490

0

1 920 088

2020-12-31

l 696 535

1 696 535

1 696 535



Stiftelsen Adolf Molanders Minne 7  (7)

Org.nr 865500-2619

Timmele 2022  /  /  e;

(f i g”

              olio fi§avid§§d*" *  I *  'i

  
 

   

-.__‘ ,-  .\. .

. , -  a  .  .

,  ‘V _x' 3..

är i  ..  '

v. ›. i

l  /  I__\\ ,_-’

' en
    

Markku Tinion 
Vår revisionsberättelse har lämnats 2022 I' /  g,

Q9?‘ i  -
Anders Neuman Ingnd Isaksson

Revisor Revisor  
Auktoriserad revisor

BDO Göteborg AB



 
REVISIONSBERÄTTELSE

Till styrelsen i Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr. 865500-2619

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Adolf

Molanders Minne för år 2021.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3l

december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa

standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är

oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för

bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt driñ tillämpas dock inte om

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för

att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som

användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

-  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
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misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller

åsidosättande av intern kontroll.

°  skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna

kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den

interna kontrollen.

-  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen

och tillhörande upplysningar.

-  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.

Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som

kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa

uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den

väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta

verksamheten.

-  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama, och om

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen

som vi identifieraLQ



TBDCD
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalan de

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en

revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen  Adolf  Molanders

Minne för år  2021.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid

med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund fiir uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt denna beskrivs nännare i avsnittet "Revisoms ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt

stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt

uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad

av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

0  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

stiñelsen, eller om det firms skäl för entledigande, eller

-  på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan

föranleda ersättningsskyldighet mot stiñelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige

använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.

Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,

områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och

där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för

Stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

relevanta för vårt uttalande.

Borås den 2l juni  2022

BDO Göteborg AB

Qi» k- L..
Peter Karlsson

Auktoriserad revisor
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Till

Stiftelsen Adolf Molanders minne och

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år  2021  avseende stiftelsen Adolf Molanders minne.

Vi har granskat om urkunden följts samt om sammanställningen av räkenskaperna för  2020

upprättats i enlighet med Stiftelselagens (1994:  1220) bestämmelser. Granskningen har utförts

i enlighet med god revisionssed.

Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Vi tillstyrker att stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Ulricehamn,

den  27  juni  2022 den  29  juni  2022

f; .. 5.1,.. —  //_./"*\

Anders Neuman

 
ngrid Isaksson
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Ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 SoL och LSS 
Dnr 2022/248 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2022 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 Tjänsteskrivelse 2022-06-02 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2022, SoL och LSS 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-01 

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 1, 2022 
SoL och LSS 
Diarienummer 2022/248, löpnummer 2930/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2022 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 första kvartalet 2022, det vill säga beslut som fattades under perioden 2021-10-01 – 
2021-12-31 har 6 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. 2 av besluten 
avser kontaktperson LSS, 3 avser kontaktperson SoL. För samtliga personer fortlöper arbetet 
att hitta lämpliga kontaktpersoner. 1 av besluten avser kontaktfamilj SoL, inte hittat någon 
lämplig uppdragstagare.  
 
14 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 2 av dessa beslut avser 
korttidsvistelse LSS, en person har fått erbjudande men anhöriga vill avvakta med insatsen 
och för den andra personen pågår arbete att hitta en lämplig stödfamilj. 4 beslut avser 
kontaktperson LSS, två av personerna har avbrutit uppdraget då dem inte önskade 
kontaktperson vid tillfället. Arbetet fortlöper att hitta lämpliga kontaktpersoner till samtliga 
besluten. 2 beslut avser kontaktperson SoL. För den ena personen har tidigare 
kontaktpersonen sagt upp uppdraget, för den andra har det inte funnit lämplig 
kontaktperson. Arbetet fortlöper att hitta lämpliga kontaktpersoner för båda. 1 beslut avser 
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boende med särskild service LSS, har fått erbjudande och kommer flytta in i sommar. 5 
beslut avser särskilt boende SoL, fyra av personerna har fått erbjudande men har valt att 
tacka nej. En person bor på ett boende i annan kommun och anhörig vill avvakta.  
 
5 beslut har verkställts efter tre månader. 2 beslut avser kontaktperson LSS, har inte funnits 
lämplig kontaktperson tidigare. 1 beslut avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet LSS 
där det inte har funnits lämplig stödfamilj tidigare. 2 beslut avser särskilt boende SoL, Båda 
har tidigare fått erbjudande men valt att tacka nej.  
 
3 beslut har blivit avslutade av annan anledning än verkställande. 2 beslut avser 
kontaktperson SoL och 1 beslut avser kontaktperson LSS, samtliga personerna har återtagit 
sin ansökan.  
 
Totalt under kvartalet, perioden 2021-10-01 – 2021-12-31 har 4 005 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 194 
Funktionsnedsättning SoL 206 
Individ- och familjeomsorg SoL 1 744 
Äldreomsorg SoL 1 861 

 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut kvartal 1, 2022, SoL och LSS 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer  
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 1, 2022 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksamhet/
lagrum 

 Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelseår 

Kontakt
person 

FN/SoL  2021-12-
20 

 Arbete med att 
hitta lämplig kp 
pågår. Än har 
lämplig KP ej 
hittats, arbete 
fortlöper. 

M  1959 

 

Kontakt
person 

FN/SoL  2021-11-
26 

 Arbete med att 
hitta lämplig kp 
pågår. 

K 1956 

Kontakt
person 

FN/LSS  2021-10-
13 

 Än har lämplig 
KP ej hittats, 
arbete 
fortlöper. 

M 2001 

Kontakt
person 

FN/LSS  2021-10-
19 

 Än har lämplig 
KP ej hittats, 
arbete 
fortlöper. 

M 1998 

Kontaktf
amilj 

IFO/SoL  2021-10-
01 

 ej verkställt. då 
vi inte fått tag 
på någon 
uppdragstagar
e som tackat ja 
till uppdragen 

M 2012 

Kontakt
person 

IFO/SoL  2021-11-
10 

 ej verkställt. då 
vi inte fått tag 
på någon 
uppdragstagar
e som tackat ja 
till uppdragen. 

M 2007 
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Sektor välfärd

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Korttidviste
lse utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2021-05-10  Arbete pågår för 
att hitta lämplig 
stödfamilj. Detta 
arbete bedrivs 
internt genom 
förfrågan inom 
organisationen 
samt genom 
extern 
annonsering. 

M 2006 

Korttidviste
lse utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2020-06-18  Kommentar: 
Kontakter har 
tagits 210111 
med 
vårdnadshavare 
för att informera 
om insatsen 
stödfamilj. Vid 
nämnt 
telefonsamtal 
träffas 
överenskommel
se om att 
vårdnadshare 
hör av sig vid 
behov om de 
önskar att 
arbetet med att 
hitta stödfamilj 
ska fortskrida.  

Någon kontakt 
från 
vårdnadshavare 
har inte skett 

M 2009 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2012-06-16 2019-
08-01 

Uppdraget 
avbrutit 
tidigare då 
personen inte 
önskade ha 
kontaktperson 

K 1963 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-01-25  Arbete med 
att hitta 
lämplig kp 
pågår. Än har 
lämplig KP ej 
hittats, arbete 
fortlöper. 

M 2008 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-03-23  En 
kontaktperso
n 
presenterades 
för personen 
den 15 
september 
2021 men 
personen 
avböjde. 
Arbete med 
att hitta 
annan 
lämplig kp 
fortlöper 

M 1960 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2020-09-01 2020-
12-31 

Kp avslutade 
uppdraget och 
arbete med att 
finna ny kp 
påbörjas. 

K 2000 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2020-10-29  Har ej funnits 
lämplig person 
då uppdraget 
är tungt och 
önskemål från 
vårdnadshavar
e att det ska 
ske särskilda 
dagar samt 
teckenspråk. 

M 2008 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2012-06-15 2020-
03-30 

Avvaktar 
pågrund av 
pandemin 
ökat. Planerat 
att fortsätta att 
leta efter en ny 
KP under 
våren, Finns ej 
lämplig person 
då uppdraget 
är för tungt 
och kräver 
anpassat 
boende. 

K 1968 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 2021-05-26  Erbjuden 
bostad 13/12-
21. Flyttar 1/7-
22. 

K 1987 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2019-03-19  Brukaren 
tackar nej till 
flera 
erbjudanden. 

M 1941 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-23  Brukaren 
tackar nej till 
flera 
erbjudanden. 

K 1938 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-08-03  Tackat nej till 
erbjudande. 
Vill till ett 
speciellt 
boende, allt 
annat är inte 
aktuellt. 

M 1924 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-24  Bor på boende 
i en annan 
kommun. 
Anhörig vill 
avvakta. 

K 1930 
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Sektor välfärd

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-28  Erbjuden 
220323, 
211212, 
210906 tackat 
nej.  

M 1944 

 
 

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksamhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
verkställ
-ande 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-04-
19 

 2022-02-
08 

Har inte 
funnits en 
lämplig kp 
tidigare.  

K 1999 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-05-
20 

 2022-02-
01 

Har inte 
funnits en 
lämplig kp 
tidigare.  

K 2009 

Korttidsvi
stelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2021-02-
08 

 2022-
02-14 

Har inte 
funnits en 
lämplig 
stödfamilj 
tidigare 

K 2005 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-08-
04 

 2022-
03-04 

Har 
tidigare 
fått två 
erbjudand
en som 
brukaren 
tackat nej 
till. 

K 1933 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-10-
18 

 2022-
04-06 

Har 
tidigare 
fått ett 
erbjudand
e men 
tackade 
nej.  

K 1947 
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Sektor välfärd

 
 
Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksamhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjsmål 
och avslut 

Kön Födelse-
år 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2020-06-
08 

 2022-
03-01 

Personen 
har avböjt 
insatsen, 
återtog 
sedan 
ansökan.  

K 2002 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2021-04-
22 

 2022 Personen 
har återtagit 
sin ansökan. 

K 2002 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2021-06-
07 

 2022 Personen 
har återtagit 
sin ansökan. 

M 2005 
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§  
 

Svar på återremiss av motion om att göra Stora torget 
mer tillgängligt för alla 
Dnr 2018/540 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att planering för 
ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av gågatan och Stora torget pågår. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christina Bernevång (KD) att diagonalgången på 
Stora torget bör byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och 
framkomligheten för barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som 
den markstensbelagda gången utmed Storgatan.   
 
Kommunfullmäktige har två gånger beslutat att återremittera ärendet, 2019-09-26 § 144 och 
2020-05-28 § 64. Den senaste gången återremitterades ärendet med motiveringen att 
invänta uppdraget som gavs i budget 2020 att funktionshindersäkra Ulricehamns city.  
Förvaltningen arbetar nu med ett projekt för ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av 
gågatan och Stora torget, där tillgängligheten över Stora torget kommer att tillgodoses i 
samband med detta. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05 20 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att planering för 
ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av gågatan och Stora torget pågår. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-20 

 

Tjänsteskrivelse Svar på återremiss av motion om att 
göra Stora torget mer tillgängligt för alla 
Diarienummer 2018/540, löpnummer 2042/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till att planering för 
ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av gågatan och Stora torget pågår. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christina Bernevång (KD) att diagonalgången på 
Stora torget bör byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och 
framkomligheten för barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som 
den markstensbelagda gången utmed Storgatan.   
 
Kommunfullmäktige har två gånger beslutat att återremittera ärendet, 2019-09-26 § 144 och 
2020-05-28 § 64. Den senaste gången återremitterades ärendet med motiveringen att 
invänta uppdraget som gavs i budget 2020 att funktionshindersäkra Ulricehamns city.  
Förvaltningen arbetar nu med ett projekt för ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av 
gågatan och Stora torget, där tillgängligheten över Stora torget kommer att tillgodoses i 
samband med detta. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Christina Bernevång (KD) att diagonalgången på 
Stora torget bör byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och 
framkomligheten för barnvagnar. Motionären framför att den stenbeläggning som nu finns i 
form av granithällar är dåligt anpassad till hjulbredden på rullstolar och rullatorer och 
dessutom ojämn och kantig. Sträckan över torget föreslås istället utformas på samma sätt 
som den markstensbelagda gången utmed Storgatan där det är lätt att ta sig fram. 
Motionären framhåller att det är viktigt att behålla kulturen och atmosfären på Stora torget 
men att det samtidigt är viktigt att alla Ulricehamnare ska kunna ta sig över torget utan 
jättesvårigheter eller med fara att skada sig.  
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2019-09-26 § 144 för att beräkna 
kostnaderna för att bifalla motionen. Kommunfullmäktige återremitterade ärendet på nytt 
2020-05-28 § 64 med motiveringen att invänta uppdraget som gavs i budget 2020 att 
funktionshindersäkra Ulricehamns city.  
 
En tillgänglighetsinventering är utförd i centrum och förvaltningen har presenterat vilka 
åtgärder som krävs för att skapa ett tillgängligt city. Förvaltningen arbetar nu med ett projekt 
för ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av gågatan och Stora torget, där 
tillgängligheten över Stora torget kommer att tillgodoses i samband med detta. Medel för 
projektet kommer att tas upp i ordinarie budgetarbete.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 
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Beslutet lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Andreas Ekman Mats Kindlund 
Tf. Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



       MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

2018-08-27 
 
 
   

Gör Stora Torget mer tillgängligt, för ALLA 
 
 
Den allra största delen av torget är kullerstensbelagd, men med en gångväg på diagonalen med 
andra stenar. Den stenbeläggningen är inte en bra lösning för dem med rullstol, rullator, kryckor 
eller bara med balanssvårigheter. Inte heller för barnvagn eller barnkärra. De tre raderna med 
stenplattor ligger fel; avstånden stämmer inte med hjulbredden! Det innebär att bara ett hjulpar kan 
vara uppe på stenplattorna medan det andra blir på kullerstenarna. Och dessa stenplattor är 
dessutom ojämna och kantiga, dvs det är lätt att fastna med rullstol eller rullator respektive att 
trampa fel eller snubbla. 
 
På Storgatan finns sedan ett antal år en gångbana med en helt annan sorts plattor och där är det 
mycket lättare att komma fram. 
 
Mitt förslag nu är att ta bort de tre raderna stenplattor på torget, göra en ny diagonalgång med 
samma sorts plattor som finns på Storgatans gångbana och att bredden på den nya diagonalgången 
blir tre femtedelar mot nuvarande bredd, dvs som två stenplattsrader plus en kullerstensgång. De 
ytterligare två femtedelarna av nuvarande bredd fylls med kullerstenar och blir som övriga torget. 
 
Ett alternativ skulle kunna vara att belägga den nya gången med sådana stenplattor som finns där 
nu, men helt slätslipade och utan ojämna skarvar som man kan snubbla på. 
 
Det är viktigt att behålla kulturen och atmosfären på Stora Torget framför Rådhuset, men det är 
samtidigt viktigt att alla ulricehamnare ska kunna ta sig över torget utan jättesvårigheter eller med 
fara att ramla och skada sig. 
 
 
Jag yrkar därför att diagonalgången på Stora Torget snarast byggs om i enlighet med 

ovanstående förslag. 

 
 
Cristina Bernevång (KD) 
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§  
 

Svar på återremiss av motion om minnesmonument 
för att hedra utlandsveteraner 
Dnr 2019/550 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att använda den parkyta som förvaltningen utifrån tidigare uppdrag 
har ställt i ordning, som kan likställas med ett minnesmonument, där utrymme finns för 
organisationer att uppföra minnestavlor. Intresserade organisationer som uppfyller kraven 
får själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella invignings- och 
minnesceremonier.  
 
Sammanfattning 
I en motion önskar Mattias Green-Andersson (S) att Ulricehamns kommun uppför en sten 
eller ett monument för att hedra utlandsveteraner från vår bygd. 
 
Förvaltningen har utifrån tidigare uppdrag ställt iordning en parkyta med sittplatser för en 
stunds avkoppling och ser det som lämpligt att denna används för att uppföra minnestavlor.  
Vid parkytan finns mindre stenar där utrymme ges för uppförande av minnestavlor. Ytan är 
stor nog för minnesceremonier på platsen. Parkytan finns intill dammen vid Ulrikaparkens 
norra del. 
 
På stenarna i minnesmonumentet finns utrymme för organisationer/föreningar som önskar 
att fästa en minnestavla. Organisation som ämnar uppföra en minnestavla ska:  
bedriva verksamhet eller ha aktiva medlemmar i Ulricehamns kommun, präglas av 
demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom 
organisationens målgrupp vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och 
andra droger ha eget post- eller bankgironummer. 
 
För att få lov att använda platsen till en minnestavla kontaktas kommunens enhet Park och 
skog.  
 
Intresserade organisationer får själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella 
invignings- och minnesceremonier. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteanteckning 2022-06-21 från servicechef  
2 Foto minnesmonument 
3 Motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att använda den parkyta som förvaltningen utifrån tidigare uppdrag 
har ställt i ordning, som kan likställas med ett minnesmonument, där utrymme finns för 
organisationer att uppföra minnestavlor. Intresserade organisationer som uppfyller kraven 
får själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella invignings- och 
minnesceremonier.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-21 

Tjänsteskrivelse Svar på återremiss av motion om 
minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 
Diarienummer 2019/550, löpnummer 2827/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att använda den parkyta som förvaltningen utifrån tidigare uppdrag 
har ställt i ordning, som kan likställas med ett minnesmonument, där utrymme finns för 
organisationer att uppföra minnestavlor. Intresserade organisationer som uppfyller kraven 
får själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella invignings- och 
minnesceremonier.  
 
Sammanfattning 
I en motion önskar Mattias Green-Andersson (S) att Ulricehamns kommun uppför en sten 
eller ett monument för att hedra utlandsveteraner från vår bygd. 
 
Förvaltningen har utifrån tidigare uppdrag ställt iordning en parkyta med sittplatser för en 
stunds avkoppling och ser det som lämpligt att denna används för att uppföra minnestavlor.  
Vid parkytan finns mindre stenar där utrymme ges för uppförande av minnestavlor. Ytan är 
stor nog för minnesceremonier på platsen. Parkytan finns intill dammen vid Ulrikaparkens 
norra del. 
 
På stenarna i minnesmonumentet finns utrymme för organisationer/föreningar som önskar 
att fästa en minnestavla. Organisation som ämnar uppföra en minnestavla ska:  
bedriva verksamhet eller ha aktiva medlemmar i Ulricehamns kommun,  
präglas av demokratiska värderingar,  
arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom organisationens målgrupp, 
vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger, 
ha eget post- eller bankgironummer. 
 
För att få lov att använda platsen till en minnestavla kontaktas kommunens enhet Park och 
skog.  
 
Intresserade organisationer får själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella 
invignings- och minnesceremonier. 
 
 
Ärendet 
I en motion önskar Mattias Green-Andersson (S) att Ulricehamns kommun uppför en sten 
eller ett monument för att hedra utlandsveteraner från vår byggd. Han anser att monumentet 
kan fylla två funktioner, ett minnesmärke men också ett vackert konstverk. I ett samtal med 
motionären menar han att det viktigaste inte är storleken på stenen utan att det finns en plats 
att gå till för att minnas och lämna en blomma. 
 
Sverige har sänt ut soldater för fredsbevarande uppdrag sedan 1956. Sedan dess har 82 
svenskar avlidit under tjänstgöring i utlandsstyrkan. Försvarsmakten har en lista över de 
avlidna på sin hemsida. Ingen av dem var boende i Ulricehamns kommun. Det finns 
sannolikt veteraner från Ulricehamns kommun som har gjort utlandstjänst och kommit hem 
efter att ha gjort en insats för freden. 
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Förvaltningen föreslog 2020 att motionen skulle avslås med hänvisning till att det finns ett 
minnesmonument i Borås som Fredsbaskrarna Sjuhärad har uppfört tillsammans med Borås 
Stad samt att det finns en minneslund på kyrkogården i Vist dit man kan gå för att minnas 
avlidna, tända ljus och lämna blommor. 
 
Motionen återremitterades med motiveringen att undersöka behovet av en gemensam 
minnesplats som riktar sig till fler och om behovet finns återkomma med lämplig plats och 
kostnad.   
 
Förvaltningen har utifrån tidigare uppdrag ställt iordning en parkyta med sittplatser för en 
stunds avkoppling och ser det som lämpligt att denna används för att uppföra minnestavlor. 
Vid parkytan finns mindre stenar där utrymme ges för uppförande av minnestavlor. Ytan är 
stor nog för minnesceremonier på platsen. Parkytan finns intill dammen vid Ulrikaparkens 
norra del. 
 
På stenarna i minnesmonumentet finns utrymme för organisationer/föreningar som önskar 
att fästa en minnestavla. För att få lov att använda platsen till en minnestavla kontaktas 
kommunens enhet park och skog.  
 
På stenarna i minnesmonumentet finns utrymme för organisationer/föreningar som önskar 
att fästa en minnestavla. Organisation som ämnar uppföra en minnestavla ska:  
bedriva verksamhet eller ha aktiva medlemmar i Ulricehamns kommun,  
präglas av demokratiska värderingar,  
arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom organisationens målgrupp, 
vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger, 
ha eget post- eller bankgironummer. 
 
Intresserade organisationer får själva ta fram och bekosta minnestavlor och eventuella 
invignings- och minnesceremonier. 
 
Beslutsunderlag 
1 Foto minnesmonument 
2 Motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kanslichef 
 
 
 
 

Lena Brännmar  Anna-Lena Johansson 
Kanslichef Servicechef 
Kanslifunktionen Sektor service 

 

 

Ulf Meijer Petra Grönhaug 
Verksamhetschef kommunservice Utredare 
Sektor service Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 





 

 

Ulricehamn 

2019-02-06 

 

Motion om minnesmonument för att hedra utlandsveteraner 

Sverige har sedan november 1956 sänt ut soldater för fredsbevarande eller fredsskapande uppdrag. Fram till 

idag har över 100 000 svenskar gjort utlandstjänst under svensk flagg. Sammanlagt har 82 svenskar mist sina 

liv under utlandstjänst, varav 17 av dessa p.g.a. stridshandlingar. 

Sverige har utöver dessa 82 personer även Folke Bernadotte, som var FN:s medlare i Palestinakonflikten 1948, 

och Dag Hammarskjöld, som varit FN:s generalsekreterare, som avlidit under svensk flagg och FN-flagg. 

Sjuhäradsbor och Ulricehamnare har mycket att vara stolta över när det gäller vår hembygd. En grupp 

människor som vi bör vara extra stolta över, men som allt som oftast glöms bort, är de veteraner som varit i 

utlandstjänst via Försvarsmakten eller via civila myndigheter; exempelvis Polisen, Tullverket eller Folke 

Bernadotteakademin. 

Dessa veteraner har allt som oftast, med livet som insats, skyddat människors säkerhet och rätt till ett värdigt 

liv över hela världen. Flera barn inom olika konfliktzoner har tack vare dessa veteraner kunnat växa upp i en 

någorlunda dräglig livssituation med möjlighet att gå till skolan. Detta genom att veteranerna med risk för sina 

egna liv har beskyddat dem, men också de som bygger skolor och infrastruktur. 

För deras tjänstgöring förtjänar de inte bara ett tack, utan också att bli ihågkomna vilket börjar 

uppmärksammas mer och mer runt om i landet. För mig är det därför naturligt att även Ulricehamns kommun 

hedrar sina lokalt förankrade veteraner. Sedan några år finns det en minnessten uppsatt i Halmstad. Den är 

enkel, men i högsta grad värdigt hedrande. Flera liknande monument är på gång och en del är redan uppförda 

i bland annat Östersund, Borås, Eskilstuna, Uppsala och Helsingborg. 

Ulricehamn vill ju profilera sig som en kommun med mycket konst, vilket skulle innebära att monumentet 

fyller två funktioner; dels ett vackert konstverk, men också ett minnesmärke. 

Sammanfattningsvis är denna typ av minnesmärke ett i sammanhanget väldigt billigt sätt att uppmärksamma 

och hedra dessa veteraner, inte minst med tanke på att vi haft veteraner från bygden i utlandstjänst i många 

årtionden utan att det av någon kommun i området uppmärksammats tidigare. Föreningen Fredsbaskrarna 

Sjuhärad har medlemmar som var ute på den första FN-missionen i Gaza 1956.  

En bra plats för en minnessten eller ett minnesmonument är nere vid Åsunden, nära flaggstängerna och också 

där en minnesceremoni är genomförbar. Invigningen bör i så fall ske på Veterandagen eller FN-dagen. 

 

Vi Socialdemokrater yrkar därför 

att  Ulricehamns kommun uppför en sten eller ett monument för att hedra utlandsveteranerna  

 från vår bygd. 

 

Mattias Green-Andersson 

Tjänstgörande ersättare för  Socialdemokraterna. 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-08-30 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på motion om att Ulricehamns kommun ska 
erbjuda personalen möjlighet till minst fyra veckors 
sammanhängande semester under årets alla dagar 
Dnr 2021/612 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att det inte föreligger något behov av att i samverkan 
med personalorganisationerna ta fram förslag på regelverk då detta arbetssätt redan 
tillämpas.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aira Eriksson (S) och Mattias Remar (S) att 
arbetstagare ges möjlighet att få fyra veckors sammanhängande semester vid andra tillfällen 
under året än juni – augusti. 
 
De föreslår att förvaltningen i samverkan med personalorganisationerna tar fram ett förslag 
och beslut om regelverk som innebär att personalen ges möjlighet till minst fyra veckor 
sammanhängande semester under årets alla dagar.  
 
Förvaltningen bedömer att motionen ska avslås med hänvisning till att det inte föreligger 
något behov av att i samverkan med personalorganisationerna att ta fram förslag på 
regelverk då detta arbetssätt redan tillämpas och förvaltningen har en öppen hållning till att 
ge personalen i de personalgrupper som berörs av motionen möjligheter att förlägga sin 
huvudsemester vid andra tillfällen än under perioden juni-augusti. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-10 från HR-chef  
2 Motion om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra 

veckors sammanhängande semester under årets alla dagar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det inte föreligger något behov av att i samverkan 
med personalorganisationerna ta fram förslag på regelverk då detta arbetssätt redan 
tillämpas.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-10 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att Ulricehamns 
kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst 
fyra veckors sammanhängande semester under årets 
alla dagar 
Diarienummer 2021/612, löpnummer 1908/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det inte föreligger något behov av att i samverkan 
med personalorganisationerna ta fram förslag på regelverk då detta arbetssätt redan 
tillämpas.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aira Eriksson (S) och Mattias Remar (S) att 
arbetstagare ges möjlighet att få fyra veckors sammanhängande semester vid andra tillfällen 
under året än juni – augusti. 
 
De föreslår att förvaltningen i samverkan med personalorganisationerna tar fram ett förslag 
och beslut om regelverk som innebär att personalen ges möjlighet till minst fyra veckor 
sammanhängande semester under årets alla dagar.  
 
Förvaltningen bedömer att motionen ska avslås med hänvisning till att det inte föreligger 
något behov av att i samverkan med personalorganisationerna att ta fram förslag på 
regelverk då detta arbetssätt redan tillämpas och förvaltningen har en öppen hållning till att 
ge personalen i de personalgrupper som berörs av motionen möjligheter att förlägga sin 
huvudsemester vid andra tillfällen än under perioden juni-augusti. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Aira Eriksson (S) och Mattias Remar (S) att 
arbetstagare ges möjlighet att få fyra veckors sammanhängande semester vid andra tillfällen 
under året än juni – augusti.  
 
Vid möte med motionärerna förtydligades att motionen avser huvudsemestern och främst 
avser personal inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst samt i viss mån 
funktionsnedsättning. Motionärerna önskar även en årsplanering för förläggning av 
huvudsemestern.  
 
Motionärerna menar att det finns en grupp arbetstagare som vill ha sin huvudsemester 
förlagd till andra tidpunkter på året än den gängse sommarperioden. Motionärerna anser 
vidare att det skulle bidra till att Ulricehamns kommun blir en mer attraktiv arbetsgivare om 
personalen får ta ut sin huvudsemester under mer generösa former än idag. Genom att 
bevilja sådan ledighet anser de att dels kommer personalens möjlighet till inflytande och 
självbestämmande öka och dels skulle detta öka trivseln hos personalen.  
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Förvaltningen menar att det idag inte finns några formella hinder att godkänna att 
huvudsemestern förläggs utanför den ordinarie semesterperioden. Det finns redan idag 
personer som får sådan ledighet godkänd efter dialog mellan berörd medarbetare och chef.  
 
För ansökningar som ligger utanför den sk semesterperioden styr, liksom vid förläggning av 
sommarsemestern, verksamhetens behov samt tillgången på vikarier vilka ledigheter som 
kan beviljas. Den som uttryckligen vill ha sin huvudsemester förlagd vid annan tidpunkt än 
under perioden juni-augusti ska som huvudregel anmäla sitt önskemål vid ordinarie 
semesterplanering vilket innebär att arbetsgivaren ges möjlighet att lägga ut planeringen 
över huvuddelen av året. Ansökan om huvudsemester förlagd vid annan tidpunkt än juni-
augusti beviljas före ansökan om semester enstaka dagar under året.  
 
Förvaltningen har i år ett erbjudande om tiotusen kronor till de/den medarbetare, inom 
Vård- och omsorgsboende, hemtjänst, funktionsnedsättning samt hemsjukvård som frivilligt 
väljer att förlägga huvudsemestern vid annan tidpunkt på året. Det innebär att förvaltningen 
redan idag har en positiv hållning till de medarbetare som vill förlägga sin huvudsemester vid 
andra tidpunkter än under semesterperioden.  
 
Laglighet 
Förslaget att bevilja huvudsemester vid andra tillfällen än under juni-augusti bedöms inte 
strida mot gällande kollektivavtal eller lagstiftning.  
 
Barnkonventionen 
Barn till medarbetare, som väljer att förlägga huvudsemestern utanför semesterperioden, kan 
bli berörda i de fall vårdnadshavare inte har sin semester under den tiden barnet/barnen har 
sommarlov. De kan även påverkas i de fall vårdnadshavare väljer att ha sin huvudsemester 
vid annan tidpunkt under året och i samband med det exempelvis väljer att åka på en längre 
resa, då ledighet från skola krävs.  
 
Ekonomi 
Förvaltningen bedömer att förslaget inte skulle medföra några ökade kostnader.  
 
Övriga konsekvenser 
Huvudsemester förlagd utanför den ordinarie semesterperioden underlättar vid planering av 
bemanning under semesterperioden.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att motionen ska avslås med hänvisning till att det inte föreligger 
något behov av att i samverkan med personalorganisationerna att ta fram förslag på 
regelverk då detta arbetssätt redan tillämpas och förvaltningen har en öppen hållning till att 
ge personalen i de personalgrupper som berörs av motionen möjligheter att förlägga sin 
huvudsemester vid andra tillfällen än under perioden juni-augusti. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion  om att Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra 

veckors sammanhängande semester under årets alla dagar 
 
Beslutet lämnas till 
HR-chef 
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Roland Ödh Jenny Rydin Johnsson 
HR-chef HR-konsult 
Kommunledningsstaben HR-funktionen 
 Kommunledningsstaben 

 

 



 
 

 

     Ulricehamn 2021-11-16 

Ulricehamns kommun ska erbjuda personalen möjlighet till minst fyra 

veckors sammanhängande semester under årets alla dagar. 

Många av kommunens verksamheter kräver personalbemanning dygnet runt, veckans alla 

dagar. 

Vi ser att det finns svårigheter att rekrytera personal till de verksamheter som har arbetstid 

förlagd på obekväm tid. Det finns även stora problem att rekrytera vikarier med tillräcklig 

kompetens under sommartid då majoriteten av de anställda tar ut sin sammanhängande 

semesterledighet.  Om färre förlägger sin semester under sommarmånaderna kommer vi 

lättare att kunna säkerställa exempelvis att det finns delegerad personal tillgänglig under 

årets alla dagar. 

Det finns en grupp arbetstagare som vill ha sin sammanhängande semester på annan tid än 

den gängse sommarperioden. Det kan vara av olika privata skäl, ett intresse, en religion eller 

längre resor, som gör att man vill förlägga ledigheten till annan årstid. 

Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare vill vi Socialdemokrater underlätta för 

personalen i våra verksamheter (undantaget personal med ferieanställning) att få ta sin 

sammanhängande ledighet under generösare former. 

Minskar vi även pressen semestertid på den personal som jobbar då kommer fler att vilja 

arbeta hos oss och det kommer vara lättare att få behålla personal under en längre period. 

Att utöka personalens möjlighet till inflytande och självbestämmande är ett viktigt led i att 

öka trivseln hos arbetstagaren. 

Vi föreslår: 

Att förvaltningen i samverkan med personalorganisationerna tar fram ett förslag och 

beslutar om ett regelverk som innebär att personalen ges möjlighet till minst fyra veckor 

sammanhängande semester under årets alla dagar. 

 

Aira Eriksson (s)   Mattias Remar (s) 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-08-30 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på motion om att sänka åldern för gratis 
kollektivtrafik från 75 till 65 år 
Dnr 2022/226 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till arbetet med budget för 
2023.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att lägsta ålder för fria resor med seniorkort inom kollektivtrafiken sänks från 75 till 65 år 
samt att kommunen tar upp kostnaden för detta i budgeten för 2023. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 33 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkort 65 år och i 19 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av mars 2022 totalt 1 797 registrerade seniorkort. 
Kostnaden för kommunen är 2022 ca 400 000 kronor per år. Västtrafik har tagit fram en 
kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. Om 70 % av antalet 
personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket enligt Västtrafik är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. 
 
Förvaltningen har påbörjat beredning av nästa års budget. Slutligt beslut om budget för 2023 
tas av kommunfullmäktige i slutet av året. I budgetbeslutet kan prövas om ökade kostnader 
för seniorkort ska prioriteras i förhållande till andra angelägna utgifter. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-05-10 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Motion om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år 
3 Sammanställning seniorkort per kommun 
4 Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till arbetet med budget för 
2023.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-10 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att sänka åldern 
för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år 
Diarienummer 2022/226, löpnummer 1852/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till arbetet med budget för 
2023.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att lägsta ålder för fria resor med seniorkort inom kollektivtrafiken sänks från 75 till 65 år 
samt att kommunen tar upp kostnaden för detta i budgeten för 2023. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 33 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkort 65 år och i 19 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av mars 2022 totalt 1 797 registrerade seniorkort. 
Kostnaden för kommunen är 2022 ca 400 000 kronor per år. Västtrafik har tagit fram en 
kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. Om 70 % av antalet 
personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket enligt Västtrafik är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. 
 
Förvaltningen har påbörjat beredning av nästa års budget. Slutligt beslut om budget för 2023 
tas av kommunfullmäktige i slutet av året. I budgetbeslutet kan prövas om ökade kostnader 
för seniorkort ska prioriteras i förhållande till andra angelägna utgifter. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) 
att lägsta ålder för fria resor med seniorkort inom kollektivtrafiken sänks från 75 till 65 år 
samt att kommunen tar upp kostnaden för detta i budgeten för 2023. 
 
Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik ge folkbokförda äldre 
invånare i den egna kommunen möjlighet att resa fritt med kollektivtrafiken inom den 
trafikzon kommunen tillhör. Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag 
seniorkort till de som fyllt 75 år. Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 33 st 
seniorkort. I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla seniorkort 65 år och i 19 av 
kommunerna gäller erbjudandet från 75 år. 
 
I Ulricehamns kommun fanns i slutet av mars 2022 totalt 1 797 registrerade seniorkort. 
Kostnaden för kommunen 2022 är ca 400 000 kronor per år. Västtrafik har tagit fram en 
kalkyl för kommunens kostnad om åldersgränsen sänks till 65 år. Om 70 % av antalet 
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personer över 65 år tar del av erbjudandet (vilket enligt Västtrafik är utfallet i andra 
likvärdiga kommuner) visar kalkylen att kommunens årliga kostnad för seniorkorten ökar till 
ca 1,5 miljoner kronor. 
 
Förvaltningen har påbörjat beredning av nästa års budget. Beslut om budget för 2023 tas av 
kommunfullmäktige i slutet av året. I budgetbeslutet kan prövas om ökade kostnader för 
seniorkort ska prioriteras i förhållande till andra angelägna utgifter. 
 
På uppdrag av Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd (2020-09-25 §45 Uppdrag 
för Västtrafik AB 2021) pågår en utredning om hur det framtid seniorerbjudandet i regionen 
ska utformas. Beslut utifrån utredningen förväntas under 2023 och eventuella förändringar 
ska kunna implementeras under 2024. Det finns inget hinder mot att ändra kommunens 
åldersgränsför erbjudandet om seniorkort under tiden som utredningsarbetet pågår. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion  om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 år 
2 Sammanställning seniorkort per kommun 
3 Ulricehamns kommun Kalkyl för fria resor för seniorer 

 
 
Beslutet lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef  
 
 
 
 

Andreas Ekman Johan Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



 

 

Motion  om att sänka åldern för gratis kollektivtrafik från 75 till 65 
år. 

Kommunerna i Västra Götaland kan genom ett tillköp hos Västtrafik  
ge folkbokförda äldre invånare i den egna kommunen möjlighet att 
resa fritt med kollektivtrafiken inom den trafikzon kommunen tillhör 
.Ulricehamns kommun ingår i zon C och erbjuder idag seniorkort till 
de som fyllt 75 år . Av de 37 kommuner som ingår i zon C erbjuder 32 
st seniorkort . I 14 av kommunerna är lägsta ålder för att erhålla 
seniorkortet  65 år  och i 17 av kommunerna gäller erbjudandet från 
75 år  

Med anledning av ovanstående yrkas 

-  Att  Ulricehamns kommun sänker åldern för gratis kollektivtrafik  
från 75 till 65 år.  

-Att Ulricehamns kommun i nästa års budget  2023    tar upp 
kostnaden för att seniorkortet  gäller från   65 års ålder. 

 

Ulricehamn 2022-03-22 

Arne Fransson,MP   Ingemar Basth,MP



Sammanställning seniorkort per kommun i Västra Götaland

zon  kommun åldersgräns giltighet kommentar
Zon A ja nej

Göteborg X 65 år Endast lågtrafik***
Mölndal X 65 år Endast lågtrafik*** Införs från 1/3 2022
Partille X 65 år Endast lågtrafik***
Öckerö X 75 år Dygnet runt Införs från 1/2 2022

Zon B
Ale X 65 år Dygnet runt
Alingsås X 65 år Dygnet runt
Härryda X 65 år Dygnet runt
Kungsbacka* X 65 år Dygnet runt
Kungälv X 65 år Dygnet runt
Lerum X 65 år Dygnet runt
Lilla Edet X
Stenungsund X 65 år Dygnet runt
Tjörn X 65 år Dygnet runt

Zon C
Bengtsfors X 65 år Dygnet runt
Bollebygd X 65 år Dygnet runt
Borås X 65 år Endast lågtrafik***
Dals Ed X
Essunga X
Falköping X 65 år Dygnet runt
Färgelanda X 75 år Dygnet runt
Grästorp X
Gullspång X 75 år Dygnet runt
Götene X 75 år Dygnet runt
Herrljunga X
Hjo X 75 år Dygnet runt
Karlsborg X 75 år Dygnet runt
Lidköping X 65 år Dygnet runt
Lysekil X 75 år Dygnet runt
Mariestad X 75 år Dygnet runt
Mark X 65 år Dygnet runt
Mellerud X 65 år Dygnet runt
Munkedal X 65 år Dygnet runt
Orust X
Skara X 75 år Dygnet runt
Skövde X 75 år Dygnet runt
Sotenäs X 75 år Dygnet runt
Strömstad X 65 år Dygnet runt
Svenljunga** X 65 år Dygnet runt
Tanum X 75 år Dygnet runt
Tibro X 75 år Dygnet runt
Tidaholm X 75 år Dygnet runt
Tranemo X 65 år Dygnet runt
Trollhättan X 65 år Dygnet runt
Töreboda X 75 år Dygnet runt
Uddevalla X 75 år Dygnet runt
Ulricehamn X 75 år Dygnet runt
Vara X 75 år Dygnet runt
Vårgårda X 65 år Dygnet runt
Vänersborg X 75 år Dygnet runt
Åmål X 65 år Dygnet runt

* Tillhör region Halland
** Tar ut en adminstrativ avgift av senioren om 175 kr per kort
*** Lågtrafik: vardagar 08:30-15:00 och 18:00-06:00, dygnet runt på helger

seniorkort



Göteborg 30 december 2021  Ulricehamns Kommun 

 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress:  Folkungag 20, Göteborg 
Tel: 031-62 92 00 
Fax: 031-62 92 01 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

 

Kalkyl för fria resor inom zon C för seniorer i Ulricehamns 
kommun  
Här kommer er kostnadskalkyl för fria resor för seniorer. 
Kalkylen består av två delar, samtliga belopp angivna exklusive moms, 

1. Administrationskostnad: Administrationskostnaden på 135 kr per utställt kort 
tas ut för att täcka Västtrafiks kostnader för att administrera detta erbjudande för 
kommunerna. Kostnaden tas ut när nya kort skickas ut till senioren, antingen i 
samband med att senioren tackat ja till erbjudandet, eller i samband med att 
kortets hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet för dagens kort är 11 år). 
Kostnaden är inte en kostnad per kort och år, utan en engångskostnad per 
utskickat kort. Kostnaden inkluderar bl.a. kortkostnad, brevutskick och 
Västtrafiks arbetstid.  
 

2. Pris per kort: Priset gäller per kort och år. Priset motsvarar det intäktsbortfall 
och de ökade trafikkostnader som detta erbjudande innebär för Västtrafik. Priset 
inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror på antalet kort. Antalet 
personer 65 år och äldre i Ulricehamn är 5 890 st. (31 dec 2020, enligt SCB).  
Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är 
ca 70 % (då avgift inte tas ut från senioren). 
 

     Pris   
   65+ dygnet runt utan avgift 365 kr 
    

 
Priset baseras på Västtrafiks nuvarande zonindelning, Tre zoner, vilket innebär en ökad 
kostnad jämfört med giltighet inom en kommun. Justering för Tre zoner kommer att 
genomföras för alla befintliga avtal om seniorkort enligt tidigare information. 
Justeringen på befintliga avtal pausades med anledning av pandemin och de 
restriktioner kring resande som råder. 
Priserna avser 2021 års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till 
Västtrafiks genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga färdbevis som Västtrafik 
tillhandahåller. Denna kostnadskalkyl är giltig sex månader från ovan angivet datum. 
 
 
Med vänlig hälsning 
Maria Björner Brauer   Lisa Nordberg 
Enhetschef Försäljning och Marknad  Pris- och sortimentansvarig 
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Svar på motion om sällanköpshandel på Rönnåsen 
etapp 2 
Dnr 2022/136 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till att en etablering av icke skrymmande sällanköpshandel, 
i ett sådant externt läge som Rönnåsen etapp 2 utgör, riskerar att konkurrera med 
stadskärnans sällanköpshandel. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L) och Birgit Andersson (L) att 
begränsningen att endast skrymmande sällanköpshandel tillåts på Rönnåsen etapp 2 stryks 
så att all sällanköpshandel tillåts. Motionärerna argumenterar för att begränsningen, 
tillsammans med bristen på annan kommunal tomtmark som är tillgänglig eller planerad för 
sällanköpshandel, medför att potentiella etableringar av icke skrymmande sällanköpshandel 
samt arbetstillfällen istället exporteras till andra kommuner.  
 
Sällanköpshandeln omfattar de varor som konsumenten inhandlar mindre frekvent än 
dagligvaror. I urvalshandeln ingår den typ av icke-skrymmande sällanköpsvaror som 
konsumenten kan bära med sig från affären. Denna återfinns i större utsträckning i 
stadskärnor. Volymhandeln utgörs istället av varor av skrymmande karaktär och återfinns 
vanligtvis i externa lägen och kräver god tillgång till parkering. 
 
I dagsläget pågår detaljplanearbete för Rönnåsen etapp 2. Syftet med detaljplanen är bland 
annat att möjliggöra för sällanköpshandel med inriktning mot volymhandel. Denna 
inriktning baseras på resultatet av det utredningsuppdrag som kommunstyrelsens 
ordförande gav till förvaltningen under 2018. Utredningen färdigställdes genom rapporten 
”Sällanköpshandelsområde – definition och lokalisering” och ett inriktningsbeslut för 
Rönnåsen etapp 2 fattades av kommunstyrelsen 2018-12-18.  
 
I kommunens översiktsplan Ulricehamn 2040, som vann laga kraft 2022-03-24, har 
kommunen valt att fortsatt hålla sig till den strategi som i korthet innebär att sällanköp i 
form av volymhandel ska koncentreras till Rönnåsen etapp 2, och att icke skrymmande 
sällanköpshandel ska koncentreras till tätorternas centrala delar. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-17 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Motion om sällanköpshandel på Rönnåsen etapp 2 
3 Inriktningsbeslut om volymhandelsområde 
4 Utredning sällanköpshandel 2018-11-15 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att en etablering av icke skrymmande sällanköpshandel, 
i ett sådant externt läge som Rönnåsen etapp 2 utgör, riskerar att konkurrera med 
stadskärnans sällanköpshandel. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-17 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om sällanköpshandel 
på Rönnåsen etapp 2 
Diarienummer 2022/136, löpnummer 2005/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att en etablering av icke skrymmande sällanköpshandel, 
i ett sådant externt läge som Rönnåsen etapp 2 utgör, riskerar att konkurrera med 
stadskärnans sällanköpshandel. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L) och Birgit Andersson (L) att 
begränsningen att endast skrymmande sällanköpshandel tillåts på Rönnåsen etapp 2 stryks 
så att all sällanköpshandel tillåts. Motionärerna argumenterar för att begränsningen, 
tillsammans med bristen på annan kommunal tomtmark som är tillgänglig eller planerad för 
sällanköpshandel, medför att potentiella etableringar av icke skrymmande sällanköpshandel 
samt arbetstillfällen istället exporteras till andra kommuner.  
 
Sällanköpshandeln omfattar de varor som konsumenten inhandlar mindre frekvent än 
dagligvaror. I urvalshandeln ingår den typ av icke-skrymmande sällanköpsvaror som 
konsumenten kan bära med sig från affären. Denna återfinns i större utsträckning i 
stadskärnor. Volymhandeln utgörs istället av varor av skrymmande karaktär och återfinns 
vanligtvis i externa lägen och kräver god tillgång till parkering. 
 
I dagsläget pågår detaljplanearbete för Rönnåsen etapp 2. Syftet med detaljplanen är bland 
annat att möjliggöra för sällanköpshandel med inriktning mot volymhandel. Denna 
inriktning baseras på resultatet av det utredningsuppdrag som kommunstyrelsens 
ordförande gav till förvaltningen under 2018. Utredningen färdigställdes genom rapporten 
”Sällanköpshandelsområde – definition och lokalisering” och ett inriktningsbeslut för 
Rönnåsen etapp 2 fattades av kommunstyrelsen 2018-12-18.  
 
I kommunens översiktsplan Ulricehamn 2040, som vann laga kraft 2022-03-24, har 
kommunen valt att fortsatt hålla sig till den strategi som i korthet innebär att sällanköp i 
form av volymhandel ska koncentreras till Rönnåsen etapp 2, och att icke skrymmande 
sällanköpshandel ska koncentreras till tätorternas centrala delar. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L) och Birgit Andersson (L) att 
begränsningen att endast skrymmande sällanköpshandel tillåts på Rönnåsen etapp 2 stryks 
så att all sällanköpshandel tillåts. Motionärerna argumenterar för att begränsningen, 
tillsammans med bristen på annan kommunal tomtmark som är tillgänglig eller planerad för 
sällanköpshandel, medför att potentiella etableringar av icke skrymmande sällanköpshandel 
samt arbetstillfällen istället exporteras till andra kommuner.  
 
Sällanköpshandeln omfattar de varor som konsumenten inhandlar mindre frekvent än 
dagligvaror, exempelvis kläder, heminredning, byggvaror, fritidsvaror och fordon. 
Sällanköpshandeln kan delas in i två områden; urvalshandel och volymhandel. I 
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urvalshandeln ingår den typ av icke-skrymmande sällanköpsvaror som konsumenten kan 
bära med sig från affären, exempelvis kläder, skor och heminredning. Denna återfinns i 
större utsträckning i stadskärnor. Volymhandeln utgörs istället av varor av skrymmande 
karaktär och återfinns vanligtvis i externa lägen. Den kräver god tillgång till parkering 
eftersom varorna ofta är tunga och stora och konsumenten inte kan bära med sig dem.  
 
Motionärerna lyfter Biltema och Jula som exempel på handelsverksamheter som inte ryms 
inom definitionen för volymhandel. Biltema och Jula utgör storhandelsverksamheter som 
säljer både volymhandelsvaror och urvalshandelsvaror. Dessa typer av verksamheter är 
därför svårare att tydligt placera inom definitionen för antingen volymhandel eller 
urvalshandel och det är därför också svårare att utforma en tydlig rekommendation kring 
deras placering. Etablering av sådana verksamheter i externa lägen kan både komplettera och 
konkurrera med centrumhandeln. I vilken utsträckning så sker beror på den befintliga 
centrumhandelns utbud. Ur det perspektivet blir frågan om placeringen av denna typ av 
verksamheter i slutändan politisk. 
 
I dagsläget pågår detaljplanearbete för Rönnåsen etapp 2. Syftet med detaljplanen är bland 
annat att möjliggöra för sällanköpshandel med inriktning mot volymhandel, vilket utgörs av 
skrymmande sällanköpshandel. Denna inriktning baseras på resultatet av det 
utredningsuppdrag som kommunstyrelsens ordförande gav till förvaltningen under 2018. 
Uppdraget syftade till att genom en utredning skapa ett sammanfattande kunskapsunderlag 
inför beslut om sällanköpshandelområde och underlätta ett inriktningsbeslut i frågan inför 
detaljplaneläggning. Utredningen färdigställdes genom rapporten 
”Sällanköpshandelsområde – definition och lokalisering” och ett inriktningsbeslut för 
Rönnåsen etapp 2 fattades av kommunstyrelsen 2018-12-18.  
 
Utredningen resulterade i en lämplig definition och lokalisering av ett 
sällanköpsandelsområde i kommunen. Utredningen visade att i det fall ett 
sällanköpshandelsområde ska etableras i kommunen så bör det vara i form av ett 
volymhandelsområde då volymhandel är den form av sällanköp som i minst utsträckning 
riskerar att konkurrera med centrumhandeln. Volymhandel har också ett större behov av 
utrymme, parkeringsmöjligheter etc., vilket motiverar ett externt läge.  
 
Utredningen visade att den mest lämpliga platsen för ett volymhandelsområde är inom 
planområdet för Rönnåsen etapp 2 som bedömdes ha de kvaliteter ett nytt område för 
volymhandel bör ha. Förvaltningen rekommenderade därför att sällanköpshandel i form av 
volymhandelsområde ska ingå i uppdraget om ny detaljplan för Rönnåsen etapp 2 samt att 
uppdrag ges till förvaltningen att planera för ett sådant område i samband med 
planuppdraget. 
 
Kommunen bör så långt det är möjligt sträva efter att handelsområden kompletterar 
varandra vad gäller inriktningen på handeln i de respektive handelsområdena. Eftersom 
placeringen av volymhandel oftast är lokaliserad i utkanten av samhällen utgör denna ett 
komplement till dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln i stadskärnan. Etableras även den 
typ av sällanköpshandel som finns i stadskärnan, i externa lägen, ökar också riskerna att 
denna konkurrerar med den sällanköpshandel som finns i stadskärnan. I förlängningen 
riskerar en sådan utveckling att utarma stadskärnan om inte denna görs tillräckligt attraktiv 
för konsumenterna som en plats för handel, service och upplevelser. I stadskärnan är det 
således helheten som skapar dess attraktivitet och därigenom dess konkurrenskraft. 
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I kommunens översiktsplan Ulricehamn 2040, som vann laga kraft 2022-03-24, har 
kommunen valt att fortsatt hålla sig till den strategi som i korthet innebär att sällanköp i 
form av volymhandel ska koncentreras till Rönnåsen etapp 2, och att icke skrymmande 
sällanköpshandel ska koncentreras till tätorternas centrala delar. 
 
I översiktsplanen föreslås att etablering av icke skrymmande sällanköpshandel kan ske i 
Karlsnäsområdets norra del i samband med att området omvandlas och befintliga industrier 
successivt flyttar ut. Detta som ett led i att centralortens centrum föreslås utvecklas norrut i 
riktning mot Karlsnäsområdet. Därutöver finns en större fastighet med planlagd mark för 
handel i Gällstad. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om sällanköpshandel på Rönnåsen etapp 2 
2 Inriktningsbeslut om volymhandelsområde 
3 Utredning sällanköpshandel 2018-11-15 

 
 
Beslutet lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Andreas Ekman Ludvig Simonsson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



 

 

Sällanköpshandel på Rönnåsen Etapp 2 
 

I den antagna Näringslivstrategin så slås fast att handelsindex skall öka till 95. Idag finns dock en 
bromskloss som vi satt på oss själva. Ett politiskt beslut för att värna citykärnan i samband med 
etablering av ICA Maxi på Ubbarp gör nämligen att endast skrymmande volymhandel kommer att 
tillåtas på Rönnåsen etapp 2. Definitionen sattes till att det skall krävas släpkärra för att ta hem 
varorna vilket i praktiken begränsar handeln till bygghandel, fordonshandel och liknande. Jula, 
Biltema och liknande volymkrävande storhandel anses däremot inte rymmas inom definitionen. Det 
finns heller ingen annan kommunal tomtmark tillgänglig eller planerad för sällanköpshandel annat än 
Rönnåsen 2.  

Handeln är inte bara en service till kunderna utan också en bransch som anställer många människor 
och ofta en första ingång för unga människor att komma in i arbetslivet.  

Det sker stora förändringar inom Handeln och idag är e-handelns starka ökning det största hotet mot 
handeln i citykärnan. E-handeln kan inte kommunala regler påverka till skillnad mot den 
sällanköpshandel i form av lite större varuhus där idag konsumenter och arbetstagare är hänvisade 
att resa till andra kommuner för att få tillgång till.  

Vi tycker det är fel att kommunens regler gör att just sällanköpshandel diskrimeras i kommunen 
vilket gör att vi exporterar både handel och arbetstillfällen till andra kommuner.  

Vi yrkar: 

- att begränsningen att endast skrymmande sällanköpshandel tillåts på Rönnåsen etapp 2 stryks så 
att all sällanköpshandel tillåts 

 

Ulricehamn 2022-02-21 

- Roland Eriksson, Liberalerna 
- Birgit Andersson, Liberalerna 
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 Utdragsbestyrkande 

§ 17 Inriktningsbeslut om volymhandelsområde inom detaljplan Rönnåsen 
etapp 2 

  
 
 
§ 17/2019 
 

Inriktningsbeslut om volymhandelsområde inom 
detaljplan Rönnåsen etapp 2 
Dnr 2018/750 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som 
resulterat i en lämplig definition och lokalisering av ett sällanköpsandelsområde i 
kommunen. Utredningen visar att i det fall ett sällanköpshandelsområde ska etableras i 
kommunen så bör det vara i form av ett volymhandelsområde. Utredningen visar även att 
den mest lämpliga platsen för ett volymhandelsområde är inom planområdet för Rönnåsen 
etapp 2 som bedöms ha de kvaliteter ett nytt område för volymhandel bör ha.  
 
Förvaltningen rekommenderar därför att volymhandelsområde ska ingå i uppdraget om ny 
detaljplan för Rönnåsen etapp 2 samt att uppdrag ges till förvaltningen att planera för ett 
sådant område i samband med planuppdraget. Detta innebär en komplettering av det 
tidigare uppdraget att planera för enbart industrimark. 
 
Beslutsunderlag 

1 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-10 § 13 
2 Tjänsteskrivelse 2018-11-15 från samhällsbyggnadschef 
3 Utredning Sällanköpshandelsområde 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att planera för ett volymhandelsområde, enligt definitionen i 
utredningen, i samband med det pågående planuppdraget för Rönnåsen etapp 2. Detta 
innebär en komplettering av uppdraget att planera för enbart industrimark som 
kommunstyrelsen beslutade 2017-06-01.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Arne Fransson (MP) yrkar på återremiss med motiveringen att; I den nuvarande 
Översiktsplanen gäller fortfarande att vid nyetablering av sällanköpshandel på mer än 3 000 
kvm totalyta krävs konsekvensanalys. Var finns denna? 
 
Eva B Arnesson (KD) yrkar bifall till MP’s förslag om återremiss.  
 
Roland Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsutgång 
Ordföranden (NU) frågar om fullmäktige kan avgöra ärendet idag och finner att så är fallet. 
Därefter ställer ordföranden frågan om fullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att så är fallet.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att planera för ett volymhandelsområde, enligt definitionen i 
utredningen, i samband med det pågående planuppdraget för Rönnåsen etapp 2. Detta 
innebär en komplettering av uppdraget att planera för enbart industrimark som 
kommunstyrelsen beslutade 2017-06-01.  
 
Reservationer 
Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) reserverar sig mot beslutet.  
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utredning 

                                              

SÄLLANKÖPSHANDELSOMRÅDE– 
DEFINITION OCH LOKALISERING 
 

  

2018-11-15 
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Ulricehamns kommun 
Miljö och samhällsbyggnad 

Emma Persson 
Samhällsplanerare 

Ludvig Simonsson 
Samhällsplanerare 
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1 Syfte och bakgrund 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som 
syftar till att skapa ett sammanfattande kunskapsunderlag inför beslut om 
sällanköpshandelområde och syftar till att underlätta inriktningsbeslut i frågan.   

Materialet har tagits fram och sammanställts av planenheten. Som grund för underlaget har 
vetenskapligt material och andra utredningar studerats, däribland avhandlingar, 
examensarbeten och rapporter.  

2 Begreppsdefinitioner 

2.1 Handelskanaler 
Svensk Handel har definierat de kanaler varigenom detaljhandeln bedrivs. I Figur 1 
presenteras den ungefärliga procentuella utvecklingen av detaljhandelns olika kanaler mellan 
2005 och 2016.  
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Figur 1. Källa: Svensk Handel, 2018. 
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Detaljhandel

Dagligvaruhandel

Livsmedelsvaror, 
hygienvaror, apotek, 
tobak

Sällanköpshandel

Beklädnadsvaror, 
hem, bygg- och fritid, 
fordon

Figur 2.

Handelskanalerna definieras nedan: 

Handelsområden 
Handelsområden planeras, utvecklas, ägs och förvaltas som separata enheter som angränsar 
till varandra i ett kluster. De innefattar uthyrningsbar yta om minst 5000 kvm. och har minst 
fem detaljhandelshyresgäster. 

E-handel 
E-handeln bedrivs på internet och tar fysisk mark i anspråk genom till exempel 
lagerbyggnader och showrooms1. 

Köpcentrum 
Köpcentrum planeras, utvecklas, ägs och förvaltas som en enhet. Innefattar uthyrningsbar 
yta om minst 5000 kvm. och har minst fem detaljhandelshyresgäster. 

Annan fysisk handel 
Cityhandel i stadskärnor, butiker i enskilda lägen etcetera. 

2.2 Branschindelning 

2.2.1 Detaljhandel 
Handelns utredningsinstitut (HUI) delar in detaljhandelns branscher i två områden; 
dagligvaruhandel och sällanköpshandel (se Figur 2). Dagligvaruhandeln omfattar sådana 
varor som konsumenten handlar på daglig basis, exempelvis livsmedel, hygienartiklar, 
apoteksvaror och tobaksvaror. Sällanköpshandeln omfattar istället de varor konsumenten 
inhandlar mindre frekvent, se mer under 2.2.2.  

 

 
1 Små visningsrum i centrala lägen. 
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2.2.2 Sällanköpshandel 
Sällanköpshandeln omfattar de varor som konsumenten inhandlar mindre frekvent än 
dagligvaror, exempelvis kläder, heminredning, byggvaror, fritidsvaror och fordon. HUI delar 
in sällanköpshandeln i två områden enligt Figur 3; urvalshandel och volymhandel. I 
urvalshandeln ingår den typ av varor som konsumenten kan bära med sig från affären, 
exempelvis kläder, skor och heminredning. Volymhandeln utgörs istället av varor av 
skrymmande karaktär. Den kräver god tillgång till parkering eftersom varorna ofta är tunga 
och stora och konsumenten inte kan bära med sig dem. 

Urvalshandeln återfinns i större utsträckning i stadskärnor eftersom behovet av parkering 
inte är lika stort och varor och butiker tar mindre plats. Volymhandeln ligger vanligtvis i 
externa lägen på grund av den kräver stora butiksytor och parkeringsmöjligheter. Eftersom 
placeringen av volymhandel oftast är extern utgör den ett komplement till dagligvaruhandeln 
och urvalshandeln i stadskärnan. Etableras urvalshandeln i externa lägen riskerar denna att i 
större utsträckning konkurrera med cityhandeln. 

3 E-handel 
Detaljhandeln befinner sig i en stor strukturomvandling pådriven av tillväxten i e-handeln. 
Omvandlingen är en konsekvens av att samhället i stort digitaliseras och att en ny global 
marknad därmed tillgängliggörs för konsumenterna, något som får inverkningar på handelns 
strukturer. Butiksförsäljningen upplever en ökad konkurrens från försäljningen genom 
digitala kanaler och e-handeln tar stora marknadsandelar från framförallt 
sällanköpshandeln. 

Konsekvenserna syns i siffror från Svensk Handel som visar ett kraftigt minskat antal 
sällanköpsbutiker under de senaste sex åren (2011–2017). Var tionde butik har tvingats slå 
igen, vilket motsvarar cirka 5000 i antal. Värst drabbade är branscher inriktade mot 
försäljning av böcker, hemelektronik och mode. 

Figur 3.

Sällanköpshandel

Urvalshandel
Kläder, skor, 
heminredning mm. 

Volymhandel
Skrymmande varor, 
t ex. vitvaror, möbler, 
byggvaror, fordon
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Ett exempel på strukturomvandlingen illustreras i Figur 4, baserad på statistik över tillväxten 
inom sällanköpsvaruhandeln och som sammanställts av Svensk Handel. Totalt sett utgör 
däremot e-handeln 14–15% av den totala sällanköpshandeln i Sverige. 
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Figur 4. Källa: Svensk Handel 2018. 

4 Konklusion av kunskapsunderlaget 
För att undvika att externt etablerad handel utarmar centrumhandel bör en helhetssyn 
appliceras på hur dynamiken ser ut mellan de olika handelsplatserna. Viktigt är därför att 
den typ av externhandel som etableras kompletterar centrumhandelns utbud.  

Såväl urvalshandel som volymhandel kan etableras i externa lägen. Eftersom 
sällanköpshandeln i centrum till största delen utgörs av urvalshandel bör externhandeln 
primärt utgöras av volymhandel. Externt etablerad urvalshandel riskerar annars att utarma 
den som finns i stadskärnan. Om det finns flera externa handelsområden bör även dessa 
komplettera varandra.  

I stadskärnan finns också många kvaliteter som gynnar urvalshandeln, såsom utbudet av 
detaljhandel, icke-detaljhandel2, attraktiv och tillgänglig fysisk miljö samt infrastrukturell 
service. 

Det är viktigt att ha i åtanke att volymhandeln konkurrerar över kommungränser och lockar 
långväga kunder. Ju längre ifrån konsumenten som handeln etableras desto starkare blir 
attraktionskraften hos regionala konkurrenter. Det vill säga, om ett volymhandelsområde 
etableras nära kommungränsen ökar konkurrensen från regionala konkurrenter eftersom det 
extra avståndet till Borås och Jönköping blir försumbart.  

 
2 Omfattar restauranger, caféer, nöjen och upplevelser. 
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Förvaltningens rekommendation 
Eftersom volymhandel kräver en specifik lokalisering medan urvalshandel med fördel kan 
lokaliseras i centrum och för att undvika utarmning av stadskärnan, rekommenderar 
förvaltningen att ett nytt sällanköpshandelsområde har en inriktning mot volymhandel. Det 
bör uppmärksammas att enskilda företag kan komma att påverkas även av denna konkurrens 
och det får vägas mot nytta av att etablera ett område.  

5 Lokalisering 

5.1 Bakgrund 
Förvaltningen har tidigare presenterat områden för sällanköp. Dessa presenterades för 
kommunstyrelsens arbetsgrupp för samhällsutveckling och utgjordes av Bronäs, Karlsnäs, 
Nyboholm, Ubbarp samt väster om Rönnåsen norr och söder om rv. 40. Av olika anledningar 
är dessa alternativ idag inaktuella på grund av till exempel stadsutveckling, storlek, 
tidsaspekter och kostnader. 

På grund av ovan nämnda anledningar har förvaltningen tagit ett nytt grepp om frågan och 
utgått från följande egenskaper som anses positiva vid lokalisering av sällanköp och mer 
konkret volymhandel: 

• Bra skyltläge 
• Kommunikation 
• Inte i konkurrens med stadsutveckling  
• Inte i konkurrens med brukningsvärd jordbruksmark 
• Tillräckligt stort 
• Lokalisering i förhållande till regionala konkurrenter 
• Utpekat i översiktsplan 
• Tidsaspekt 
• Kommunalägd mark 
• Intresse från marknaden 

5.2 Rönnåsen etapp 2 
Utefter ovan nämnda positiva egenskaper för lokalisering av nytt område för volymhandel 
bedöms Rönnåsen etapp 2 vara en lämplig plats för en sådan lokalisering (se Figur 5). 
Området är en pågående detaljplan och utpekad för verksamheter i gällande översiktsplan. 
Planområdets storlek på cirka 450 000 kvm ger möjlighet för etablering av volymhandel och 
industri utan att markkonflikt uppstår. Behovet av industrimark på Rönnåsen etapp 2 
kommer därför fortsatt kunna tillgodoses, men självklart inte i samma utsträckning.  

Eftersom marknaden har visat intresse för Rönnåsen etapp 2, delvis på grund av det 
gynnsamma skyltläget och de goda kommunikationsmöjligheterna, är det också tidsmässigt 
fördelaktigt att detaljplanen redan är påbörjad och att marken inom planområdet är 
kommunalägd. Förvaltningen har tillsammans med Ulricehamns näringslivsbolag bedömt att 
marknadsläget för andra alternativa placeringar varit sämre.   
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Rönnåsen befinner sig inte i konkurrens med annan stadsutveckling så som bostäder. 
Samtidigt ligger det tillräckligt nära centralorten och har en central placering i kommunen 
vilket innebär en gynnsam lokalisering i förhållande till regionala konkurrenter. Området är 
inte i konkurrens med brukningsvärd jordbruksmark.  

 

Förvaltningens rekommendation 
Rönnåsen etapp 2 har de kvaliteter som ett nytt område för volymhandel behöver och ingen 
annan plats bedöms likvärdig. Förvaltningen rekommenderar därför att sällanköp i form av 
volymhandel ska ingå i uppdraget om ny detaljplan för Rönnåsen etapp 2. Gällande uppdrag 
om industrimark kommer fortsatt kunna tillgodoses, dock inte i samma utsträckning. 
Området för volymhandeln ska hållas samman för att skapa så goda förutsättningar för 
företagen att verka och för kunderna att transportera sig till och från området. 

Figur 5. Karta över planområdet för Rönnåsen etapp 2.
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Svar på motion gällande Ulricehamns biosfär 
Naturpark 
Dnr 2021/77 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avslås med hänvisning till förväntade resurskrävande insatser och låga positiva 
effekter en biosfär/naturpark med möjligheten att donera och plantera träd medför. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Halifax (M) att Ulricehamns kommun 
tar initiativ för att det skapas ett område/bygger en plats med inspiration från ”Kristianstads 
Naturrum Vattenriket”, och en park där det finns möjlighet för människor och organisationer 
som vill donera och plantera träd, samt att förvaltningen undersöker vilka andra parter som 
kan tänkas vara intresserade av detta.  
 
Motionen avslås med hänvisning till de höga kostnader och låga positiva effekter en 
biosfär/naturpark med möjligheten att donera och plantera träd medför. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-14 från kanslichef  
2 Motion gällande Ulricehamns biosfär Naturpark 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till förväntade resurskrävande insatser och låga positiva 
effekter en biosfär/naturpark med möjligheten att donera och plantera träd medför. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-06-14 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande 
Ulricehamns biosfär Naturpark 
Diarienummer 2021/77, löpnummer 2720/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till förväntade resurskrävande insatser och låga positiva 
effekter en biosfär/naturpark med möjligheten att donera och plantera träd medför. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Halifax (M) att Ulricehamns kommun 
tar initiativ för att det skapas ett område/bygger en plats med inspiration från ”Kristianstads 
Naturrum Vattenriket”, och en park där det finns möjlighet för människor och organisationer 
som vill donera och plantera träd, samt att förvaltningen undersöker vilka andra parter som 
kan tänkas vara intresserade av detta.  
 
Motionen avslås med hänvisning till de höga kostnader och låga positiva effekter en 
biosfär/naturpark med möjligheten att donera och plantera träd medför. 
 
 
Ärendet 
Richard Halifax (M) har i en motion till kommunfullmäktige i Ulricehamn föreslagit att 
kommunen ska ta initiativ till att skapa ett område/byggs ett naturrum med inspiration från 
”Kristianstads Naturrum Vattenriket” samt förslag på en park där det finns möjlighet att 
donera och plantera träd och, förvaltningen ska undersöka vilka andra parter som kan vara 
intresserade. 
 
Kristianstads Vattenrike har tagit drygt 25 år att bygga upp och är idag ett s.k. biosfärområde. 
Biosfärområden är en del av Unescos vetenskapliga program Man and the Biosphere (MAB). 
Områdena ska vara modeller för att genomföra FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. I Sverige 
finns sju biosfärområden. Ett område kan bli biosfärområde efter ansökan till och 
godkännande av Unesco. Att ett område blir biosfärområde innebär inget formellt skydd för 
området. Biosfärområden handlar om naturvård och hållbar utveckling på ett nytt sätt. Olika 
intressenter i området samarbetar för att detta ska ske. Människor ska kunna bo och 
utvecklas i området samtidigt som samhället kan testa ny kunskap och praktik när det gäller 
att hållbart hantera relationen mellan människan och naturen – att både bruka och bevara. 
Kristianstads Vattenrike är både nationellt och internationellt känt. Väldigt många besöker 
området varje år och Vattenrike har gjort Kristianstad välkänt. 
 
Att skapa ett biosfärområde är mycket resurskrävande. Det tog ca 25 år för Kristianstad 
Vattenrike att bli ett biosfärområde. Bidragsmöjligheter och att erhålla bidrag är en stor 
osäkerhetsfaktor. Att driva ett naturrum/biosfärområde är kostnadskrävande. Även om ett 
biosfärområde skulle sätta Ulricehamn på kartan och locka många besökare behövs att 
kommunen agerar som garant för den långsiktiga processen. Kommunen behöver också 
resursmässigt stödja processen när så behövs och, när naturrum/biosfärområde bildats, 
genom resursinsatser garantera existensen.  Bedömningen är att kommunens insats blir för 
stor i relation till vad kommunen kan få ut av en sådan satsning. 
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Motionens förslag om möjlighet för människor och organisationer att kunna plantera och 
donera träd i en park är svår att genomföra. Kommunen skulle behöva bygga upp en 
administration samt en organisation för praktiskt genomförande. Det kan också finnas 
lagliga hinder för att genomföra förslaget. Den positiva effekten och kostnadseffektivitet 
bedöms därför bli låg.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion gällande Ulricehamns biosfär Naturpark 
 
Beslutet lämnas till 
Richard Halifax (M)  
 
 
 
 

Lena Brännmar Ola Alinvi 
Kanslichef Miljöstrateg 
Kommunledningsstaben  Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 
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Svar på motion om antagande av strategisk energi- 
och klimatplan 
Dnr 2022/132 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses tillgodosedda med hänvisning till att det finns ett budgetuppdrag för 
att påbörja ett arbete med en Energi- och klimatplan, nyligen antagen handlingsplan för 
kommunens miljöarbete där en av åtgärderna är att införa ett miljöledningssystem som 
integrerar miljöarbetet i alla verksamheter samt att rutiner för uppföljning och redovisning 
av miljöarbetet omhändertas i kommande riktlinjer för miljöarbetet. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att kommunfullmäktige beslutar 
att: 

- Ta fram ett tydligt styrdokument – en strategisk energi- och klimatplan. 
- Ta fram en plan för att integrera energi och klimatplanen i alla verksamheter 
- Skapa rutiner för uppföljning och redovisning av energi- och klimatplanen 

 
Motionens alla tre förslag anses tillgodosedda då:  

o Beslut redan är taget om ett budgetuppdrag att påbörja ett arbete med en Energi- och 
klimatplan  

o I den av kommunstyrelsen nyligen beslutade handlingsplan för kommunens 
miljöarbete är en av åtgärderna införandet av ett miljöledningssystem. Denna åtgärd 
innebär att miljöarbetet integreras i den ordinarie verksamheten i hela förvaltningen. 

Riktlinjer för miljöarbetet är under politisk behandling och en miljöarbetsgrupp föreslås få 
ansvaret för uppföljning och redovisning av miljöarbetet, vilket kontinuerligt redovisas till 
förvaltningsledningen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-10 från kanslichef  
2 Motion om antagande av strategisk energi- och klimatplan 
3 Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses tillgodosedda med hänvisning till att det finns ett budgetuppdrag för 
att påbörja ett arbete med en Energi- och klimatplan, nyligen antagen handlingsplan för 
kommunens miljöarbete där en av åtgärderna är att införa ett miljöledningssystem som 
integrerar miljöarbetet i alla verksamheter samt att rutiner för uppföljning och redovisning 
av miljöarbetet omhändertas i kommande riktlinjer för miljöarbetet. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-10 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om antagande av 
strategisk energi- och klimatplan 
Diarienummer 2022/132, löpnummer 1891/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses tillgodosedda med hänvisning till att det finns ett budgetuppdrag för 
att påbörja ett arbete med en Energi- och klimatplan, nyligen antagen handlingsplan för 
kommunens miljöarbete där en av åtgärderna är att införa ett miljöledningssystem som 
integrerar miljöarbetet i alla verksamheter samt att rutiner för uppföljning och redovisning 
av miljöarbetet omhändertas i kommande riktlinjer för miljöarbetet 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att kommunfullmäktige beslutar 
att: 

- Ta fram ett tydligt styrdokument – en strategisk energi- och klimatplan. 
- Ta fram en plan för att integrera energi och klimatplanen i alla verksamheter 
- Skapa rutiner för uppföljning och redovisning av energi- och klimatplanen 

 
Motionens alla tre förslag anses tillgodosedda då:  

o Beslut redan är taget om ett budgetuppdrag att påbörja ett arbete med en Energi- och 
klimatplan  

o I den av kommunstyrelsen nyligen beslutade handlingsplan för kommunens 
miljöarbete är en av åtgärderna införandet av ett miljöledningssystem. Denna åtgärd 
innebär att miljöarbetet integreras i den ordinarie verksamheten i hela förvaltningen. 

o Riktlinjer för miljöarbetet är under politisk behandling och en miljöarbetsgrupp 
föreslås få ansvaret för uppföljning och redovisning av miljöarbetet, vilket 
kontinuerligt redovisas till förvaltningsledningen.  

o   
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att kommunfullmäktige beslutar 
att: 

- Ta fram ett tydligt styrdokument – en strategisk energi- och klimatplan. 
- Ta fram en plan för att integrera energi och klimatplanen i alla verksamheter 
- Skapa rutiner för uppföljning och redovisning av energi- och klimatplanen 

 
Motionen anses tillgodosedd med avseende på motionens tre förslag då:  

o Beslut redan är taget om ett budgetuppdrag att påbörja ett arbete med en Energi- och 
klimatplan. Detta arbete har startat.  

o Nyligen beslutade kommunstyrelsen att anta handlingsplan för kommunens 
miljöarbete. En av åtgärderna är ett införande av ett miljöledningssystem. Detta 
innebär att miljöarbetet integreras i den ordinarie verksamheten i hela förvaltningen. 

o Förslag på riktlinjer för miljöarbetet är under politisk behandling. Här föreslås 
bildandet av en Miljöarbetsgrupp och att denna grupp bland annat får ansvar för 
uppföljning och redovisning av miljöarbetet. Miljöarbetsgruppen föreslås ha 
regelbundna möten med och redovisa miljöarbetet till förvaltningsledningen. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Budgetuppdrag ska genomföras inom befintliga ramar. Det innebär att målsättningar, 
ambitioner och nivå vad gäller åtgärder, etc. i en Energi och klimatplan måste anpassas och 
vara realistiska utifrån kommunkoncernens ekonomiska förutsättningar och ramar. En hög 
ambitionsnivå, dvs. att snabbt minska växthusgasutsläppen och åstadkomma ett snabbt 
oberoende av fossila bränslen, förutsätter att medel specifikt avsätts för detta i kommunens 
budget så att resurser och förutsättningar finns för kraftfulla åtgärder. 
 
Barnkonventionen 
Utifrån perspektivet av barnkonventionen är motionens förslag positiva då de föreslagna 
åtgärderna bidrar till att lösa ett stort nutida miljöproblem, nämligen klimatförändringen. 
Detta hjälper för att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om antagande av strategisk energi- och klimatplan 
2 Handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns kommun 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Ola Alinvi 
Kanslichef Miljöstrateg 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 

 

 



 
 

 

 

 

Motion om antagande av strategisk energi-och klimatplan. 
 
 
Vi Socialdemokrater anser att hur vi arbetar med energi och klimatfrågor är av stor 
betydelse för Ulricehamns kommuns nutida och framtida samhällsutveckling. 
 
Vi tycker inte att det räcker med att anta ett antal riktlinjer som det inte är förpliktigande att 
fullfölja. 
 
I Halmstads kommun har man på ett bra sätt valt att förtydliga klimatmålen med en Energi-
och klimatplan som en del i sin klimatstrategi. 
 
Den strategiska energi-och klimatplanen ska ha ett helhetsperspektiv. Den ska innehålla hel 
och delmål och den ska genomsyra kommunens alla verksamheter och upphandlingar under 
lång tid. 
 
Den ska innefatta en fördjupad och integrerad kunskap om framtidens energikällor. Där 
slutmålet bör vara att vi är helt oberoende av fossila bränslen inom en så snar framtid som 
möjligt. 
 
Den strategiska energi- och klimatplanen ska antas av kommunfullmäktige. 
 
Vi Socialdemokrater värnar särskilt om vår miljö. Det vi skapar nu är det våra barn får ärva. 
Därför anser vi att det är yttersta vikt att vi tar ett rejält krafttag i miljö- och klimatfrågan då 
vi alla vet att vi måste agera skyndsamt och kraftfullt. Vi är en del av ett större sammanhang 
där vi bör ligga i framkant oavsett vilket parti som har majoritet att styra Ulricehamns 
kommun. 
 
Vi Socialdemokrater föreslår kommunfullmäktige besluta att  

– ta fram ett tydligt styrdokument - en strategisk energi- och klimatplan. 
 
– ta fram en plan för att integrera energi- och klimatplanen i alla verksamheter. 
 
– skapa rutiner för uppföljning och redovisning av energi-och klimatplanen. 
 

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 

Klas Redin (s) 
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1 Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn beslutade i december 2018 att anta ”Strategi för 
kommunalt arbete med lokala miljöfrågor” (§ 227/2018, Dnr 2016/20). Kommunstyrelsen 
fick i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljötillståndet och med utgångspunkt från 
denna samt strategin lämna förslag på en handlingsplan för miljöarbetet i Ulricehamns 
kommun.  

2 Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att bidra till strategins genomförande, nationella miljömål och 
ett ekologiskt hållbart samhälle. Handlingsplanen fokuserar på åtgärder inom tre mycket 
angelägna och prioriterade miljö- och uppdragsområden: 

 Underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet 

 Biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster 

 Förändrat klimat och god bebyggd miljö 

3 Motiv för prioriterade miljöområden 

3.1 Underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet  
Miljöproblemen är ofta komplexa. För att lösa dem och genomföra effektiva åtgärder krävs 
samarbete mellan olika kompetenser. Varje del av förvaltningen måste se till sin egen 
verksamhet och hur man kan bidra. Ulricehamns kommun behöver också övergripande 
samordna miljö- och hållbarhetsarbetet.   

3.2 Biologisk mångfald, ekosystem och 
ekosystemtjänster 

Utarmningen av biologisk mångfald pågår globalt och även i Ulricehamns kommun men sker 
till stor del obemärkt. Den negativa trenden är dock tydlig. Sett till hur väl Ulricehamns 
kommun uppfyller delmål kopplade till nationella miljömål om biologisk mångfald finns stor 
förbättringspotential, se figur 1 - målgrupp 1. 
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Den viktigaste anledningen för en kommun att säkerställa och öka den biologiska 
mångfalden är dess betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle samt människors hälsa och 
välbefinnande.  

 

Den biologiska mångfalden är viktig och avgörande för att arterna utgör grunden och formar 
ekosystemen. Det är i ekosystemen som de för oss livsavgörande ekosystemtjänsterna skapas. 
Exempel på sådana tjänster är produktion av syre, rent vatten, pollination, etc. Dessutom kan 
ekosystemtjänster användas som verktyg för att mildra effekterna av ett förändrat klimat. 
Minskad biologisk mångfald gör ekosystemen instabila och de kan kollapsa. Då försvinner 
också ekosystemtjänsterna. Därför måste vi vända trenden, utnyttja förbättringspotentialen 
som kommunen har och säkerställa den biologiska mångfalden. 

 Vi påverkar ekosystemen kontinuerligt genom vår användning av mark och vatten. 
Ekosystemen tål viss påverkan genom att de är flexibla och kan återigen hitta sin stabilitet. 
Ska vi bygga ett ekologiskt hållbart samhälle måste vi i vår samhällsplanering inkludera 
värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Då kan vi också använda 
ekosystemtjänsterna för att mildra klimateffekterna. Först då skapar vi ett ekologiskt hållbart 
samhälle. 

Figur 1. Resultat från kartläggning av kommunens arbete i relation till de 16 nationella miljökvalitetsmålen. 
Dessa miljömål anges på x-axeln (mål om havsmiljö och fjäll ej med då de inte finns i Ulricehamns kommun). 
Varje miljömål genomförs med hjälp av etappmål. Figuren visar hur genomförandet av etappmålen 
(delmålen) gått i Ulricehamn (grönt=uppfyllt; gult=påbörjat; rött=ej uppfyllt). Miljömålen har indelats i olika 
grupper. Målen inom grupp 1 berör biologisk mångfald och visar att kommunen behöver öka sina insatser 
inom denna målgrupp. Målen inom grupp 2 berör vår närmiljö samt att begränsa klimatpåverkan. Inom 
grupp 2 har kommunen bättre måluppfyllelse men behöver öka sina insatser. Bästa resultatet har 
kommunen inom grupp 3-målen och dessa får därför en lägre prioritet. Handlingsplanens fokus och 
prioriteringar ligger på mål inom grupp 1 och 2.
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3.3 Förändrat klimat och god bebyggd miljö 
Idag accepterar och upplever en övervägande majoritet ett förändrat klimat. Den avgörande 
frågan idag är hur kraftig blir klimatförändringen, runt 2 grader eller kommer den att 
överstiga 4 grader? Hur stor förändringen blir avgör förutsättningarna för kommande 
generationer. Ökar medeltemperaturen för mycket kan naturliga kontrollmekanismerna 
raderas ut och en galopperande klimatförändring, utom vår kontroll, blir en realitet. 
Förutsättningarna för det samhälle vi känner idag rubbas i grunden, om vi, över huvud taget, 
klarar så kraftig förändring.  

Klimatförändringen är ett globalt fenomen men oavsett var vi bor kommer vi att påverkas. 
Detta gör det förändrade klimatet till en kommunal angelägenhet i vår strävan mot ett 
ekologiskt hållbart samhälle. Även inom detta område har kommunen stor 
förbättringspotential, se figur 1.  

4 Handlingsplanens koppling till andra 
aktuella styrdokument  

Ett flertal andra antagna styrdokument har kopplingar till och har påverkat utformningen av 
denna handlingsplan. 

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 2018 - 2026 
Denna handlingsplan ska genomföra strategins mål och visioner. Strategin har varit styrande 
främst vad gäller prioriteringsområden. 

Program för långsiktig och hållbar förvaltning av kommunens skogsinnehav 
2018 - 2022 
Ulricehamns kommun är ägare av drygt 1000 ha skog, ett av områdena är Lassalyckan. Ett 
Skogsprogram har nyligen antagits. Programmets huvudsakliga fokus är skogsproduktion. 
Aspekter som hur skogen ska förvaltas för att bidra till att säkra biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster samt skogens betydelse i ett förändrat klimat tas inte upp. Eftersom 
programmet inte behandlar de två viktigaste och mest angelägna områdena för ett ekologiskt 
hållbart samhälle har det inte kunnat användas som underlag för handlingsplanen i någon 
större utsträckning.  

Grönplan 2001, Ulricehamns stad (inkl. skötselbilaga) 2001 - 2022 
Nuvarande plan behandlar de gröna ytorna i Ulricehamns tätort.  

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun 2020 - 
2024 
Dessa riktlinjer har varit ett viktigt underlag för utformningen av handlingsplanen. 
Riktlinjerna fokuserar på två av de prioriterade områdena i handlingsplanen, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster samt ekosystemtjänsternas betydelse i ett förändrat klimat.  
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Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast i Ulricehamns kommun 
2022 – 2025  
Att minska plastanvändningen i samhället och spridningen av mikroplaster är viktigt för att 
motarbeta ett förändrat klimat. Därför har mikroplasthandlingsplanen många 
beröringspunkter med denna miljöhandlingsplan.  

Riktlinjer för förorenade områden 2020 - 2024 
I samband med exploatering av mark kan det bli aktuellt att omhänderta förorenad mark. 
Beröringspunkter med denna Miljöhandlingsplan är alltså i samband med exploatering av 
nya områden. Att ta hand om förorenad mark kan också ha betydelse för att säkra biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster 

Mot en cirkulär och hållbar framtid – Gemensam avfallsplan 2021 - 2030 
Kommunfullmäktige har antagit gemensam avfallsplan för Boråsregionen som Ulricehamns 
kommuns avfallsplan. Avfallsplanens genomförande får stor påverkan på området förändrat 
klimat. Avfallsplanen genomförs separerat från denna miljöhandlingsplan. 

Kommunpolitiskt handlingsprogram 2019 – 2022 samt budgetuppdrag 
Genomförande av uppdrag från KPH och budget ligger utanför denna handlingsplan. 

 Handlingsplanen för miljöberedningen 

 Värna den biologiska mångfalden. 

 Minska matsvinnet ytterligare på våra skolor. 

 Genomförandeplan för upprättande av solcellspark. 

 Inventering av invasiva arter. 

 Bygga klimatsmart och miljövänligt. 

 Påbörja arbetet med en klimat-och energiplan. 

5 Avgränsningar 
Följande avgränsningar gäller för handlingsplanen för lokala miljömål: 

 Handlingsplanen innehåller inte mål för områden som redan täcks av andra styrande 
dokument i kommunen, exempelvis förebyggande av avfall, återanvändning och 
återvinning som omhändertas av den regionala avfallsplanen. 

 Handlingsplanen innehåller inga mål om klimatanpassning. Fokus ligger istället på 
att minska klimatpåverkan stärka ekosystemtjänsterna och öka den biologiska 
mångfalden och därmed minska kommande behov av åtgärder för klimatanpassning. 

 Krav som finns i lagstiftning eller annan reglering som motiverar till förändring 
upprepas inte som mål i handlingsplanen. 
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6 Uppdragsområden, delområden och 
åtgärder 

Handlingsplanen har i enlighet med de tre prioriterade miljöområdena indelats i tre 
uppdragsområden: 

 Underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet  

 Biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster 

 Förändrat klimat och god bebyggd miljö 

Varje uppdragsområde delas upp i prioriterade delområden. Problematiken för varje 
delområde och vilka åtgärder som behöver genomföras beskrivs. För varje åtgärd anges 
huvudansvarig verksamhet, medaktörer och tidsram. I Bilaga 1 finns en översikt av 
kopplingen mellan handlingsplanens uppdrag och prioriterade områden i strategin. En 
sammanställning av hela handlingsplanen (uppdragsområde, uppdrag, åtgärd, ansvarig, 
medaktörer och tidsram) finns i Bilaga 2. 

6.1 Underlätta och effektivisera hållbarhetsarbetet  
Detta uppdragsområde påverkar hela den kommunala verksamheten. Åtgärderna innebär 
inga stora förändringar för respektive verksamhet. De ger respektive verksamhet möjlighet 
att integrera ett aktivt miljöarbete i sin ordinarie verksamhet samt att höja 
miljömedvetenheten hos medarbetarna. 

6.1.1 Miljöledningssystem 
Ett miljöledningssystem införs i hela verksamheten. Detta innebär ett systematiskt och 
kontinuerligt hållbarhetsarbete för verksamheterna. Arbetet omfattar både verksamheterna 
internt såväl som externt arbete gentemot brukare/kommuninnevånare och samarbete med 
andra delar av verksamheten. Hållbarhetsarbetet blir en naturlig del av 
verksamhetsplanering, uppföljning, etc. Strategidokumentet säger att en förutsättning för ett 
framgångsrikt miljöarbete är att förslag till kommunala beslut ska innehålla en 
miljöbedömning. Speciellt gäller detta hur värdet och nyttan av biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster påverkas samt vilka övriga miljökonsekvenser ett beslut har. I 
miljöledningssystem finns krav att medarbetare och beslutsfattare ska genomgå en 
grundläggande miljöutbildning.  

Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter uppföljning som ger möjlighet till kontinuerliga 
förbättringar för kommunen som helhet. 

Införande av ett miljöledningssystem innebär också att den övergripande, tvärsektoriella 
samordningen av miljöarbetet ses över. Arbetet ska resultera i en ny organisation för det 
tvärsektoriella miljöarbetet och en ny miljöpolicy. På detta sätt får medarbetarnas 
hållbarhetsarbete ett sammanhang och tydliga övergripande ramar. 
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Uppdrag Ansvarig Medaktörer Tidsram 

Införande av 
miljöledningssystem 

SoU  Införs 2022 

6.1.2 Kontinuerlig kunskapshöjning och utveckling av 
spetskompetens 

Lagstiftning förändras ständigt. Utvecklingen inom olika miljöområden går ständigt framåt. 
Därmed ökar kraven kontinuerligt på förvaltningens arbete. Strategins målsättning är att 
Ulricehamn ska ha ett miljöarbete som ligger i framkant jämfört med andra kommuner. 
Detta är fullt möjligt med små insatser genom att medarbetare får möjlighet att medverka på 
webbinarier och att nyckelpersoner får möjlighet att utveckla sin spetskompetens genom att 
gå specialkurser.  

Uppdrag Ansvarig Medaktörer Tidsram 

Kunskapshöjning och spetskompetens 
inom hållbar fysisk planering, 
klimatsmart byggande och hållbar 
upphandling 

Sektorchefer 
MSB, Service 
och 
Ekonomichef 

 2022 -  

6.2 Biologisk mångfald, ekosystem och 
ekosystemtjänster 

Vikten av att säkra den biologiska mångfalden, ekosystemens stabilitet och tillgången till 
ekosystemtjänsterna har pekats ut av många myndigheter, organ, institutioner, etc., inklusive 
SKR. I strategin är biologisk mångfald och ekosystemtjänster ett prioriterat strategiområde.  

6.2.1 Fysisk planering 
Ska vi klara omställningen till ett förändrat klimat och skapa ett hållbart samhälle måste vi 
först säkerställa att naturen fungerar som den ska. Vi kommer inte att klara 
klimatförändringen enbart genom minskade utsläpp av växthusgaser. Förändringen har nu 
gått så långt att vi kommer att behöva ta hjälp av naturen. Därför måste vi säkerställa 
biologisk mångfald, ekosystemen och ekosystemtjänsterna. 

Strategin pekar ut vikten av att en miljöbedömning ingår i kommunens beslut. Att säkerställa 
biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster har sin utgångspunkt i den fysiska 
planeringen, hur mark och vatten används. Det startar redan vid utpekandet av 
exploateringsområden i översiktsplan och/eller när kommunen vill förvärva mark. 

Planarbete måste säkerställa att den fortsatta fysiska planeringsprocessen, t.ex. bygglov, får 
de förutsättningar som behövs för att säkerställa biologisk mångfald. Planarbete måste också 
säkerställa att förutsättningar finns för att bibehålla och öka ekologiska och miljömässiga 
värden när området brukas och sköts. Detta ger förutsättningar för en grön- och blå-plan, se 
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avsnitt 5.2.2. Det behövs alltså en röd tråd genom hela den fysiska planeringsprocessen där 
varje del skapar förutsättningar för kommande led att säkerställa den biologiska mångfalden 
och där det fulla värdet av ekologiska och miljövärden har en avgörande betydelse så att vi 
kan skapa det ekologiskt hållbara samhället. 

Uppdrag Ansvarig Medaktör Tidsram 

Komplettera planhandboken för att 
säkerställa den biologiska 
mångfalden, ekosystemen och 
ekosystemtjänsterna 

MSB  2022 - 

6.2.2 Plan för blå- och grönstruktur 
Idag har kommunen en Grönplan från 2001. Planen består av en teoretisk del som 
övergripande anger mål för de gröna ytorna i Ulricehamns tätort. Vidare består planen av 
fyra skötselbilagor där mål, skötsel, beskrivning, etc., av varje enskild grönyta beskrivs. I 
planen ingår både parker samt mera naturpräglade, rena naturytor.  

En ny blå- och grönplan ska inkludera alla gröna och blå områden i tätorterna. Planen ska 
säkerställa biologisk mångfald och tillgång till ekosystemtjänster i våra tätorter. I planen ska 
alla tätorterna ingå. Utifrån lokala förutsättningar ska planen beskriva hur de gröna och blåa 
ytorna ska användas. 

Uppdrag Ansvarig Medaktör Tidsram 

Starta ett arbete med grönplan för kommunens 
tätorter, dvs. vad ska de gröna ytorna användas 
till samt vilka ytor ska användas till vad 

MSB Service 2023 - 

Starta ett arbete med plan för tätorternas blå-
ytor, dvs. bäckar, åar, dammar, sjöar, etc., dvs. 
vad ska de blå ytorna användas till samt vilka 
ytor ska användas till vad 

MSB Service  2023 - 

Utifrån grönplan ta fram skötselplan för de gröna 
ytorna, inkl. ängsmark för pollinatörer 

Service  2024 - 

Utifrån blåplan ta fram skötselplan för de blå 
ytorna,  

Service  2025 - 

6.2.3 Bekämpning invasiva arter 
Vid sidan av ändrad markanvändning utgör invasiva arter ett av de största hoten mot 
biologisk mångfald. Ett led i att säkerställa och öka den biologiska mångfalden är därför att 
kommunen formaliserar sin bekämpning av invasiva arter. I ett första steg ska kommunens 
arbete fokusera på de arter där det finns lagkrav på bekämpning och på växtarter. 
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Att bekämpa invasiva arter är ett långsiktigt arbete som i ett och samma område kan ta upp 
till 10 år. I många fall finns det inga färdigutvecklade effektiva bekämpningsmetoder och 
man får till viss del prova sig fram. Dessutom är i stort sett alla metoder arbetsintensiva och 
ska utföras flera gånger per år. I en del fall är kemisk bekämpning det enda alternativet. För 
en effektiv bekämpning inom ett område måste också alla markägare gå ihop och utföra 
gemensamma insatser samtidigt annars nås ingen effektiv bekämpning. 

Detta är anledningen till att kommunens arbete behöver vara välplanerat. Verksamheterna 
behöver riktlinjer för sitt arbete.  

Uppdrag Ansvarig Medaktör Tidsram 

Riktlinjer för hantering av invasiva växter utifrån 
aktuell lagstiftning 

Service  2023 - 

 

6.3 Förändrat klimat och God bebyggd miljö 
År 2016 var totala utsläppen av växthusgaser i Ulricehamn 6 ton/invånare och år. På 26 år, 
alltså jämfört med år 1990, hade utsläppen minskat med 1,3 ton per invånare. Denna takt i 
utsläppsminskningarna är för långsam. För att hålla klimatförändringen inom kontroll 
behöver växthusgasutsläppen i Ulricehamn till 2030 minska till under tre ton per invånare 
och år. 

För att öka takten i utsläppsminskningarna måste den kommunala verksamheten vidta 
effektiva åtgärder som drastiskt minskar utsläppen samt åtgärder som mildrar effekterna av 
klimatet på samhället. Arbetet sker inom två prioriterade delområden: 

 Transporter 

 Energianvändning och byggmaterial  

6.3.1 Transporter 
Utsläppen från transportsektorn står för ca en tredjedel av växthusgasutsläppen i Sverige. 
Idag är ca 62 % av verksamhetsbilarna miljöbilar.  

Verksamhetsbilarna utgör en del av kommunens transporter. Nu ska ytterligare steg tas mot 
omställning av kommunens transporter. Vi använder flera olika fordonsslag och transporter 
inom ramen för kommunens verksamhet som potentiellt bidrar med växthusgasutsläpp. 
Detta innefattar bland annat arbetsfordon, lastbilar, men också inköp av tjänster där 
transporter igår. Exempel på detta är park- och skogsskötsel, renhållning och gatusopning, 
sophämtning och avfallshantering, skolskjutsar och färdtjänst, livsmedelsleveranser, etc. 
Mycket av detta regleras via befintliga avtal. Dessa avtal gås igenom och nya miljökrav 
övervägs samt införs då nya avtal sluts. Detta sker i dialog med marknadsaktörerna så att 
omställning blir möjlig. Detta kan till exempel ske genom att miljökraven ökar succesivt 
under avtalsperioden. Upphandling har i dessa två uppdrag en central roll. 
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 Uppdrag Ansvarig Medaktör Tidsram 

Omställning av verksamheternas 
fordon till klimatbonusbilar 

 SoU UEAB, Upphandling, 
berörda verksamheter 

2022 -  

Öka miljö- och klimatkrav vid 
upphandling av transporttjänster 
och tjänster där transport ingår 

 SoU UEAB, Upphandling, 
berörda verksamheter 

2022 - 

6.3.2 Klimatsmart byggande och energieffektivisering 
Byggsektorn står för 20 % av de nationella växthusgasutsläppen. Det går att bygga, bruka, 
renovera och avveckla en byggnad så gott som helt utan växthusgasutsläpp.  

Ulricehamns kommun har tagit steg mot ett klimatsmart byggande. Grunden är lagd och nu 
ska vi gå vidare mot inriktningen klimatsmart byggande så att nybyggnationer, renoveringar 
och ombyggnationer görs på effektivt och klimatsmart sätt. Utgångspunkten ska alltid vara 
klimatsmart byggande och det hållbara tankesättet ska in tidigt i våra processer, då blir det 
lättare att genomföra. Som komplettering till budgetuppdrag “Bygga klimatsmart och 
miljövänligt” ska nedanstående uppdrag genomföras.  

Uppdrag Ansvarig Medaktör Tidsram 

Inför varje nytt lokalprojekt fatta beslut 
om specifika miljöåtgärder såsom 
certifiering, energi och byggmaterial, i 
syfte att minska växthusgasutsläppen med 
20% jämfört 2021 

Fastighet  2022 -  

Inför försäljning av kommunal mark för 
bostäder fatta beslut om specifika 
miljöåtgärder såsom certifiering, energi 
och byggmaterial 

MSB  2022 -  
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Bilaga 1. Samband handlingsplan och Miljöstrategiska dokumentets 
strategiområden 

Uppdragsområde Uppdrag Strategiområde Miljöstrategiska dokumentet 
Underlätta och effektivisera 
hållbarhetsarbetet  

Miljöledningssystem Miljöstrategisk målbild 

 Kontinuerlig kunskapshöjning & 
utveckling spetskompetens 

Miljöstrategisk målbild 

Biologisk mångfald, ekosystem 
& ekosystemtjänster 

Fysisk planering Biologisk mångfald och EST; Infrastruktur och bebyggd miljö 

 Plan för blå- och grönstruktur Biologisk mångfald och EST; Infrastruktur och bebyggd miljö 
 Bekämpning av invasiva arter Biologisk mångfald och ETS 
Förändrat klimat & god 
bebyggd miljö 

Transporter Energi & transporter; Infrastruktur och bebyggd miljö 

 Klimatsmart byggande och 
energieffektivisering 

Infrastruktur och bebyggd miljö 
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Bilaga 2. Sammanställning av uppdragsområde, uppdrag, ansvarig 
enhet, medaktörer och tidsramar 

   Huv. Medan- Tidsram     
Uppdragsområde Uppdrag Åtgärd Ansv. Ansv. 2022 2023 2024 2025 2026 
Underlätta och 
effektivisera 
hållbarhetsarbetet 

Miljöledningssystem Införande av 
miljöledningssystem 

SoU  Införande ------> ------> ------> ------> 

 Kontinuerlig 
kunskapshöjning och 
utveckling av 
spetskompetens 

Kunskapshöjning och 
spetskompetens inom fysisk 
planering, klimatsmart 
byggande och hållbar 
upphandling 

Sektorchefer 
MSB, Service 
och 
Ekonomichef 

 Införande ------> ------> ------> ------> 

Biologisk mångfald, 
ekosystem & 
ekosystemtjänster, 

Fysisk planering Komplettera planhandboken 
för att säkerställa den 
biologiska mångfalden, 
ekosystemen och 
ekosystemtjänsterna 

MSB  Komplette-
ring  

Genom
förande 

------> ------> ------> 

 Plan för grönstruktur Starta ett arbete med 
grönplan för kommunens 
tätorter, dvs. vad ska de 
gröna ytorna användas till 
samt vilka ytor ska användas 
till vad 

MSB Service  Start ------> ------> ------> 

 Plan för blåstruktur Starta ett arbete med plan för 
tätorternas blå-ytor, dvs. 
bäckar, åar, dammar, sjöar, 
etc., dvs. vad ska de blå 
ytorna användas till samt 
vilka ytor ska användas till 
vad 

MSB Service    Start ------> 

 Skötselplaner för 
grönstruktur 

Utifrån grönplan ta fram 
skötselplan för de gröna 
ytorna, inkl. ängsmark för 
pollinatörer 

Service    Start  ------> ------> 

 Skötselplaner för 
blåstruktur 

Utifrån blåplan ta fram 
skötselplan för de blå ytorna 
  

Service      Start  ------> 
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   Huv. Medan- Tidsram     

Uppdragsområde Uppdrag Åtgärd Ansv. Ansv. 2022 2023 2024 2025 2026 
Förändrat klimat & God 
bebyggd miljö 

Transporter Omställning av 
verksamheternas fordon till 
klimatbonusbilar 

SoU UEAB, Upphandling, 
berörda 
verksamheter 

------> ------> ------> ------> ------> 

  Öka klimatkrav vid 
upphandling av 
transporttjänster och tjänster 
där transport ingår 

SoU UEAB, Upphandling, 
berörda 
verksamheter, 

Genomgång 
befintliga 
avtal 

Genom
förande 

------> ------> ------> 

 Klimatsmart 
byggande och 
energieffektivisering 

Inför varje nytt lokalprojekt 
fatta beslut om specifika 
miljöåtgärder såsom 
certifiering, energi och 
byggmaterial, i syfte att 
minska växthusgasutsläppen 
med 20% jämfört 2021 

Fastighet  Genomföran
de 

------> ------> ------> ------> 

  Inför försäljning av 
kommunal mark för bostäder 
fatta beslut om specifika 
miljöåtgärder såsom 
certifiering, energi och 
byggmaterial 

MSB  Genomföran
de 

------> ------> ------> ------> 
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Pensionspolicy 
Dnr 2022/82 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Pensionspolicy antas.  
 
Tidigare styrdokument ”Avtalspension-policy för särskild avtalspension” och 
”Pensionssparande genom löneavstående, löneväxling” upphävs.  
 
Sammanfattning 
Kommunen har sedan tidigare upprättat två styrdokument inom pensionsområdet; 
 

1. Pensionspolicy 
Särskild avtalspension 

2. Löneväxling, riktlinjer  
 
Förvaltningen ser ett behov av att inarbeta dessa i en pensionspolicy som beskriver och tar 
ställning till alla pensionsförmåner som gäller för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommun.  
 
I förvaltningens förslag till policy framgår vilka kollektivavtal som tillämpas, kompletteringar 
av och avsteg från kollektivavtalen samt vilka bestämmelser som tillämpas för 
förtroendevalda. Slutligen beskrivs den pensionsinformation som arbetsgivaren är skyldig att 
ge till anställda samt hur kommunen tryggar sitt pensionsåtagande. Som en konsekvens av 
förslaget föreslår förvaltningen att styrdokument ”Pensionspolicy, Särskild avtalspension” 
och ”Löneväxling, riktlinjer” upphävs. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-25 från HR-chef  
2 Pensionspolicy 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Pensionspolicy antas.  
 
Tidigare styrdokument ”Avtalspension-policy för särskild avtalspension” och 
”Pensionssparande genom löneavstående, löneväxling” upphävs.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-05-25 

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy 
Diarienummer 2022/82, löpnummer 312/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Pensionspolicy antas.  
 
Tidigare styrdokument ”Avtalspension-policy för särskild avtalspension” och 
”Pensionssparande genom löneavstående, löneväxling” upphävs.  
 
Sammanfattning 
Kommunen har sedan tidigare upprättat två styrdokument inom pensionsområdet; 
 

1. Pensionspolicy 
Särskild avtalspension 

2. Löneväxling, riktlinjer  
 
Förvaltningen ser ett behov av att inarbeta dessa i en pensionspolicy som beskriver och tar 
ställning till alla pensionsförmåner som gäller för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommun.  
 
I förvaltningens förslag till policy framgår vilka kollektivavtal som tillämpas, kompletteringar 
av och avsteg från kollektivavtalen samt vilka bestämmelser som tillämpas för 
förtroendevalda. Slutligen beskrivs den pensionsinformation som arbetsgivaren är skyldig att 
ge till anställda samt hur kommunen tryggar sitt pensionsåtagande. Som en konsekvens av 
förslaget föreslår förvaltningen att styrdokument ”Pensionspolicy, Särskild avtalspension” 
och ”Löneväxling, riktlinjer” upphävs. 
 
 
Ärendet 
Kommunen har sedan tidigare upprättat två styrdokument inom pensionsområdet; 
 

1. Pensionspolicy 
Särskild avtalspension 

2. Löneväxling, riktlinjer  
 
Förvaltningen ser ett behov av att inarbeta dessa i en pensionspolicy som beskriver och tar 
ställning till alla pensionsförmåner som gäller för anställda och förtroendevalda i 
Ulricehamns kommun.  
 
I förvaltningens förslag till policy framgår vilka kollektivavtal som tillämpas, kompletteringar 
av och avsteg från kollektivavtalen samt vilka bestämmelser som tillämpas för 
förtroendevalda. Slutligen beskrivs den pensionsinformation som arbetsgivaren är skyldig att 
ge till anställda samt hur kommunen tryggar sitt pensionsåtagande. Som en konsekvens av 
förslaget föreslår förvaltningen att styrdokument ”Pensionspolicy, Särskild avtalspension” 
och ”Löneväxling, riktlinjer” upphävs.  
 
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till pensionspolicy 
som ett övergripande styrdokument som beskriver kommunens pensionsförmåner och 
tillämpningen av dessa. 
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1 Inledning 
Denna pensionspolicy avser att övergripande beskriva de pensionsförmåner som 
gäller för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun samt att redogöra för 
de lokala beslut och riktlinjer på pensionsområdet som tillämpas i kommunen. 
Pensionspolicyn omfattar inte de kommunala bolagen.  

De kollektivavtalade pensionsavtalen innehåller möjligheter till lokala 
överenskommelser och beslut om pensionslösningar. Pensionspolicyn beskriver 
eventuella kompletteringar av och avsteg från kollektivavtalen samt vilka 
bestämmelser som tillämpas för förtroendevalda. 

För anställda inom kommunen tillämpas kollektivavtalad tjänstepension enligt KAP-
KL och AKAP-KL. För förtroendevalda tillämpas PBF samt OPF-KL. Information om 
de olika kollektivavtalade tjänstepensionerna och bestämmelser för förtroendevalda 
finns på www.skr.se 

Beslutsordning: 
Kommunstyrelsen beslutar om pensionspolicyn. 

HR-chefen beslutar om Särskild avtalspension enligt överenskommelse som följer 
riktlinjerna i pensionspolicyn. Avvikelser beslutas av kommunstyrelsens ordförande.  

 

2 Syfte 
Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de 
individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet 
som de kommunala tjänstepensionsavtalen. 

Policy för pension ska medverka till att stärka bilden av kommunen som en modern 
och attraktiv arbetsgivare samt stödja kommunens möjlighet att rekrytera, behålla 
och avveckla anställda. 

Policy för pension ska även bidra till att pensionsfrågorna hanteras på ett tydligt, 
enhetligt och konsekvent sätt. 

 

http://www.skr.se/
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3 Pension till anställda 

3.1 Allmänt 
Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd Kollektiv 
Avtalad Pension) för anställda som är födda 1986 eller senare. För anställda födda 
1985 och tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL (Kollektiv Avtalad Pension), sedan 
2006-01-01. 

Äldre pensionsavtal kan fortfarande gälla i enskilda fall på grund av särskilda 
omständigheter. 

Individuell överenskommelse kan träffas om att anställd född före 1986 ska omfattas 
av AKAP-KL i stället för KAP-KL enligt de regler som anges i AKAP-KL. 

KAP-KL innehåller följande förmåner: 

 

 avgiftsbestämd ålderspension 

 förmånsbestämd ålderspension 

 pension till efterlevande vuxen och barn 

 särskild avtalspension 

 intjänad pensionsrätt 1997-12-31 

 

AKAP-KL innehåller följande förmåner: 

 avgiftsbestämd ålderspension 

 familjeskydd 

 särskild avtalspension 

 

I detta avsnitt bör också kommande förändringar tilläggas. AKAP-KL ersätts av 
AKAP-KR och parterna har överenskommit om vissa ändringar och tillägg. From 
2023-01-01 kommer AKAP-KR att vara avtalet för alla som inte kvarstår i KAP-KL 
eller tidigare avtal. 
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3.2 Förmånsbestämd ålderspension – Alternativ 
KAP-KL 

3.2.1 Allmänt 
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla chefer och 
medarbetare finns möjlighet till alternativ KAP-KL. 

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL 
byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL 
behålls oförändrade. Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen 
enligt KAP-KL, innebär alternativ KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till 
individuell anpassning. 

3.2.2 Kostnadsneutralitet 
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas 
genom försäkring och premien motsvarar den som kommunen skulle betalat för 
försäkring av förmånsbestämd ålderspension enligt KAP- KL. 

3.2.3 Anställda som omfattas 
Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar chefer som tillhör kommunens 
ledningsgrupp i motsvarande funktion/befogenheter som förvaltningschef.  

3.2.4 Eget val 
Anställd som kan omfattas av alternativ KAP-KL beslutar själv om han eller hon ska 
acceptera alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den förmånsbestämda 
ålderspensionen enligt KAP-KL. Den anställde som valt alternativ KAP-KL väljer 
själv om premien ska placeras i traditionell förvaltning (eller annan förvaltning med 
inslag av garanti) eller fondförsäkring. Kommunen rekommenderar att minst 30% av 
premien placeras i traditionell förvaltning eller annan förvaltning med inslag av 
garanti. Detta för att undvika allt för spekulativa placeringar. 

Anställd som valt alternativ KAP-KL kan också välja om försäkringen ska innehålla 
återbetalningsskydd eller ej. Försäkringsbolag anvisas av kommunen. 

3.2.5 Övrigt 
En anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie 
KAP-KL så länge anställningen i kommunen består. 

3.2.6 Utbetalning 
Pensionen betalas ut efter överenskommelse med försäkringsbolaget, 
tidigast från 55 års ålder. 

Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller i vissa fall livsvarigt. 
Kortaste utbetalningstid är vanligen fem år. 
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3.3 Särskild avtalspension enligt överenskommelse 

3.3.1 Allmänt 
Hel eller partiell särskild avtalspension enligt KAP-KL och AKAP-KL kan beviljas vid 
övertalighet eller i annat särskilt fall. För anställd som i anställningen omfattas av 
PFA gäller att särskild avtalspension kan beviljas med stöd av CLP p 1 c, PFA. 

Särskild avtalspension är ingen rättighet för kommunens anställda, utan beviljas 
enbart i de fall då kommunen finner det lämpligt. Beslut fattas i varje enskilt fall.  

Anställda med pensionsrätt omfattas av KAP-KL eller AKAP-KL. Anställda som har 
beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning före 2006 omfattas dock av tidigare gällande 
pensionsavtal.  

3.4 Riktlinjer för särskild avtalspension 

3.4.1 Allmänt 
Särskild avtalspension kan beviljas anställd som har fyllt 62 år och som i anslutning 
till den aktuella pensioneringstidpunkten har minst tio års sammanhängande 
anställningstid i kommunen. Vid ingående avtal om hel särskild avtalspension krävs 
att arbetstagaren säger upp sig på hela sin tjänst.  

För partiell särskild avtalspension gäller att sysselsättningsgraden omregleras 
permanent (arbetstagaren säger upp sig i motsvarande omfattning som särskild 
avtalspension tecknas för) samt att den återstående sysselsättningsgraden är 
beslutad med hänsyn till att kommunen ska ha möjlighet att planera arbetet inom 
den aktuella verksamheten.  

Särskild avtalspension oavsett omfattningen hel eller partiell kan som längst tecknas 
t o m månaden före 65-årsmånaden.  

3.4.2 Pensionsunderlag och pensionsnivå 
Pensionsunderlaget utgörs av den fasta månadslön som gällde vid 
avgångstidpunkten alternativt den tidpunkt då sysselsättningsgraden minskades 
multiplicerat med 12.  

Hel särskild avtalspension utges månadsvis med 74 procent av pensionsunderlaget 
dividerat med 12. Partiell särskild avtalspension utges med samma nivå i relation till 
den del sysselsättningsgraden minskas.  

3.4.3 Utbetalning  
Särskild avtalspension betalas ut från och med månaden efter den då anställningen 
upphör eller sysselsättningsgraden minskas.  

Hel särskild avtalspension betalas ut som längst till och med månaden före 65-
årsmånaden eller den tidigare månad då intjänad pensionsrätt 1997-12-31 och/eller 
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förmånsbestämd ålderspension börjar betalas ut från kommunen.  
Utöver att utbetalning av partiell särskild avtalspension begränsas på det sätt som 
gäller för hel särskild avtalspension, upphör den också om sysselsättningsgraden 
ändras eller om anställningen upphör.  

3.4.4 Påverkan på ordinarie tjänstepension 
Under tid med rätt till särskild avtalspension betalar kommunen pensionsavgifter för 
avgiftsbestämd ålderspension. För varje månad med rätt till hel särskild 
avtalspension inräknas i avgiftsunderlaget 1/12 av pensionsunderlaget. För varje 
månad med rätt till partiell särskild avtalspension, inräknas i avgiftsunderlaget 1/12 
av pensionsunderlaget i relation till sysselsättningsgradsminskningen.  

Avgiftsunderlaget räknas om med förändringen av inkomstbasbeloppet i förhållande 
till avgångsåret eller det år sysselsättningsgraden minskades.  

För anställd som omfattas av bestämmelserna om förmånsbestämd ålderspension, 
beräknas och fastställs storleken på denna i samband med avgången eller då 
sysselsättningsgraden minskas i enlighet med bestämmelserna i KAP-KL. 

Under tid med rätt till särskild avtalspension gäller skyddet avseende pension till 
efterlevande enligt KAP-KL:s och AKAP-KL:s bestämmelser.  

3.4.5 Samordning 
Särskild avtalspension samordnas ej med förvärvsinkomst. Hel särskild 
avtalspension samordnas dock med sjukersättning enligt bestämmelserna i KAP-KL 
och AKAP-KL. 

3.4.6 Övrigt 
Avgång med hel särskild avtalspension eller minskad sysselsättningsgrad i 
kombination med partiell särskild avtalspension, kan påverka 
socialförsäkringsförmåner, avtalsförsäkringar och allmän pension.  

3.5 Utbetalning av avgångsvederlag 
Om arbetsgivaren och den anställde träffar överenskommelse om avveckling med 
avgångsvederlag, finns det möjlighet för individen att istället för kontant utbetalning, 
få hela eller delar av avgångsvederlaget inbetalat till en tjänstepensionsförsäkring. 
Inbetalningen sker i form av en engångspremie till en genast eller senare börjande 
tjänstepensionsförsäkring. 

Val om inbetalning av premie till tjänstepension måste göras innan beloppet är 
tillgängligt för lyftning. 

Kommunen ska ha ett kostnadsneutralt synsätt varvid premien till 
tjänstepensionsförsäkringen ska räknas upp med skillnaden mellan sociala avgifter 
och särskild löneskatt. 
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3.6 Löneväxling till pension 

3.6.1 Syfte 
Alla anställda med en pensionsgrundande årsinkomst över 8,07 IBB 
(inkomstbasbelopp) har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring. Dvs att byta 
lön mot pensionsförmån genom ett bruttolöneavdrag. Detta är i syfte att stärka 
kommunens möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare i 
konkurrens med andra arbetsgivare. Rekommendationen 8,07 IBB är satt för att 
anställda inte ska riskera att mista förmåner i det allmänna 
socialförsäkringssystemet som exempelvis pension och sjukersättning samt 
ersättning vid föräldraledighet. Se stycke 3.6.4. 

3.6.2 Allmänt 
Avtal om löneväxling tecknas mellan arbetsgivaren och den anställde. Löneväxlingen 
sker via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag som betalas till en av 
medarbetaren vald pensionsförsäkring. Lägsta bruttolöneavdrag är 500 kr och 
maxbeloppet är 20 procent av bruttolönen. 

3.6.3 Kostnadsneutralitet 
I syfte att göra löneväxlingen kostnadsneutral för kommunen, tillgodoräknas den 
anställde skillnaden mellan arbetsgivaravgifter på lön och den särskilda löneskatten 
på pensionsförmåner. Det innebär att löneväxlingsbeloppet för närvarande räknas 
upp med 6 procent. Premietillägget kan komma att justeras om förändring sker av 
skatter och/eller avgifter 

Tilläggsbeloppet betalas ut månatligen till vald försäkring tillsammans med 
bruttolöneavdraget. 

Lön innan löneväxling skall ligga till grund för framtida lönerevisioner och vid 
beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, sjuklön eller pensionsförmåner enligt 
gällande kollektivavtal. 

3.6.4 Påverkan på lagstadgade och kollektiva förmåner 
Löneväxling kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, 
socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa 
ersättningar baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande 
inkomst. Löneväxling lämpar sig därför i första hand för den som efter växlingen har 
en årslön över 8,07 inkomstbasbelopp. 

3.6.5 Eget val 
Den anställde väljer själv om premien ska placeras i placeras i traditionell förvaltning 
(eller annan förvaltning med inslag av garanti) eller fondförsäkring. Kommunen 
rekommenderar att minst 30% av premien placeras i traditionell förvaltning eller 
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annan förvaltning med inslag av garanti. Detta för att undvika allt för spekulativa 
placeringar. 

Anställd som löneväxlar kan också välja själv om försäkringen skall tecknas med eller 
utan återbetalningsskydd. 

Försäkringsbolag anvisas av kommunen. 

Medarbetare som vill löneväxla erhåller individuell rådgivning av pensionsrådgivare 
som kommunen utser. Utförlig beskrivning av villkor vid bruttolöneväxling finns 
beskrivet i löneväxlingsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare.  

3.6.6 Utbetalning 
Pensionen betalas ut efter överenskommelse med försäkringsbolaget, tidigast från 55 
års ålder. Pensionen betalas ut livsvarigt eller under en begränsad tid. Kortast 
utbetalningstid är vanligen fem år. 
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4 Pension till förtroendevalda 
PBF (gamla bestämmelser började gälla fr o m                 

2003-01-01) 

 
Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda med uppdrag på 
heltid eller deltid om minst 40 
procent 

OPF-KL 18 med 
tilläggsbestämmelse 

Bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda 

Gäller för: 
Förtroendevald som omfattas av 
pensionsbestämmelser i uppdrag före 
valet 2014 

Gäller för: 

Förtroendevald som väljs för första 
gången i valet 2014 eller senare eller 
som tidigare inte omfattats av 
Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda 
(PBF) eller av andra 
pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. 
 

Förmåner i PBF utgörs av: 
 Ålderspension 
 Sjukpension 
 Visstidspension 
 Avgångsersättning för 

förtroendevald yngre än 50 år 
 Efterlevandepension till vuxen 
 Kompletterande änkepension 
 Barnpension 
 Livränta 

 

Förmåner i OPF-KL utgörs av: 
Omställningsförmåner 

 Aktiva omställningsinsatser 
 Ekonomiskt omställningsstöd 
 Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd 
 
Pensionsförmåner: 

 Avgiftsbestämd ålderspension 
 Sjukpension 
 Efterlevandeskydd 
 Familjeskydd 

 
Tilläggsbestämmelse: 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
ingår i den pensionsgrundande 
inkomsten. 
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4.1 OPF-KL 
Kommunen har antagit OPF-KL 18, KF 2019-12-19, § 219. Se i matris ovan vem som 
kan omfattas. 

Omställningsstöd Pensionsbestämmelser 
Gäller för: 
Förtroendevald med uppdrag på 
heltid eller på deltid motsvarande 
minst 40 procent av heltid och 
lämnar sitt uppdrag efter minst ett 
års sammanhängande uppdragstid. 
Förtroendevald får dock inte uppnått 
i LAS §32a angiven pensionsålder 
som för närvarande (2022) är 68 år, 
när hon eller han lämnar sitt 
uppdrag. 

Gäller för: 
 Avgiftsbestämd ålderspension 

gäller alla förtroendevalda oavsett 
omfattning av uppdrag. 

 Sjukpension, efterlevandeskydd 
och familjeskydd gäller för 
förtroendevald med uppdrag på 
heltid eller på deltid motsvarande 
minst 40 procent av heltid. 

 

4.1.1 OPF-KL Omställningsstöd 
Omställningsstödet ska underlätta övergången till arbetslivet för förtroendevald, som 
haft uppdrag på minst 40 procent. Det förutsätts att den förtroendevalde aktivt 
verkar för att hitta annan försörjning. Det ekonomiska omställningsstödet kan 
kombineras med aktiva omställningsinsatser. 

Kommunstyrelsen (pensionsmyndighet) har till uppgift att fastställa anvisningar för 
ansökan med mera, gällande finansiering av aktiva omställningsinsatser och/eller 
ekonomiskt omställningsstöd. 

I enskilda fall där förtroendevald går från uppdrag i kommunen till uppdrag i 
landsting kan kommunen träffa överenskommelse med landstinget om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

4.1.2 Aktiva omställningsinsatser 
Eftersom alla individer har olika förutsättningar måste kommunstyrelsen i varje 
enskilt fall fatta beslut om insatsernas innehåll och kostnader. Detta innebär att 
omställningsinsatserna kan skilja sig åt mellan olika individer. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram. 

4.1.3 Ekonomiskt omställningsstöd 
För varje år förtroendevald innehaft uppdrag utbetalas ekonomiskt omställningsstöd 
i tre månader. Det ekonomiska omställningsstödet utbetalas under högst tre år och 
samordnas från och med år två. De två följande åren undantas årligen ett 
prisbasbelopp från samordning (förslag till bestämmelser §6) 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid (§4). För att få ett 
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ekonomiskt omställningsstöd krävs en skriftlig ansökan till kommunstyrelsen innan 
handläggning om eventuellt omställningsstöd inleds. 

4.1.4 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt 
uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att 
ekonomiskt omställningsstöd upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan 
utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Ansökan görs årligen. 

4.1.5 Aktivitetsrapport 
Den som har ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska lämna en aktivitetsrapport till kommunstyrelsen en gång per 
kvartal. I rapporten redovisas vad personen har gjort för att hitta egen försörjning. 

I enskilda fall där förtroendevald går från uppdrag i kommunen till uppdrag i 
Regionen kan kommunen träffa överenskommelse med Regionen om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

4.1.6 OPF-KL Pensionsbestämmelser 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. Se matris ovan om vad som gäller vem. 

Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda 
som ny-tillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare eller på 
förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevald. 

Beslut är taget, KF 2019-12-19, § 219, om att i den pensionsgrundande inkomsten 
även ska ingå ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

För att få rätt till ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd eller familjeskydd 
krävs skriftlig ansökan till kommunstyrelsen. Ansökan ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda minst tre månader innan förtroendevald vill att pensionen skall betalas ut. 

4.2 Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån 
Förtroendevalda som inte har uppdrag motsvarande minst 40 procent av heltid 
omfattas inte av PBF eller OPF-KLs Omställningsstöd. Däremot finns rätt till 
avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL 
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Fritidspolitiker som tidigare omfattats av PBF och som inte kan omfattas av OPF-KL 
erhåller en kompensation för förlorad tjänstepension. Kompensation motsvarar 4,5% 
av det belopp som utbetalats för förlorad arbetsinkomst.  

Pensionsersättningen betalas ut efter begäran från den förtroendevalde senast i mars 
påföljande år. För att ersättning skall utbetalas krävs att den förtroendevalda kan 
visa att det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade 
tjänstepensionsavgifter.  

Genom betalning av pensionsersättning enligt ovan, uppfyller kommunen sin lagliga 
skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 

5 Pensionsinformation 
Enligt ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig 
för att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänats in i anställningen. 
Anställda kan vända sig till pensionshjälpen hos upphandlad pensionsadministratör, 
enligt anvisning på kommunens intranät. 

I övrigt erbjuder kommunen information enligt nedan. De muntliga 
informationsinsatserna genomförs med hjälp av kommunens pensionsadministratör 
eller annan aktör. 

5.1 Anställda 

5.1.1 Under anställningen 
Kommunens anställda får årligen information om intjänade pensionsförmåner i 
anställningen. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en 
pensionsprognos. Information om den avgiftsbestämda ålderspensionen fås från det 
försäkringsbolag den anställde valt. 

5.1.2 Vid pensionsavgång 
Anställda som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig uppsägning om 
detta till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. 

För begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, samt information om 
pensionsförmånens storlek, ska den anställde vända sig till valt försäkringsbolag. 

5.1.3 Information om löneväxling 
Kommunen tillhandahåller information om möjligheten att löneväxla till 
pensionsförsäkring. 
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5.2 Förtroendevalda 
Förtroendevalda ska erhålla information om vilka pensionsbestämmelser som är 
tillämpliga. 

För OPF-KL gäller att den förtroendevalda ska erhålla årliga uppgifter om den 
avgiftsbestämda pensionen, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift. 

Förtroendevalda i kommunen kan vända sig till pensionshjälpen hos upphandlad 
pensionsadministratör, enligt anvisning på kommunens intranät.  



 
 
 
 

17

6 Tryggande av kommunens 
pensionsåtagande 

Ulricehamns kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt: 

 

Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas sedan 1998 genom försäkring. 
Löpande inbetalning av premie till den 
försäkring som den anställde har valt. 

Förmånsbestämd ålderspension Tryggas genom försäkring. Löpande 
inbetalning av premie. 

Pension till efterlevande Tryggas genom försäkring. Löpande 
inbetalning av premie. 

Särskild avtalspension Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband 
med beviljad pension. 

Intjänad pension före 1998 Tryggas genom beskattningsrätten. 
Redovisas som en ansvarsförbindelse inom 
linjen i balansräkningen. Tryggas också 
delvis genom försäkring. 

PBF (Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda) 

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension. 

OPF-KL (Omställningsstöd och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda) 

Tryggas genom beskattningsrätten. 
Intjänade pensionsavgifter skuldförs 
löpande. 

Alternativ KAP-KL för förvaltningens 
ledningsgrupp eller i motsvarande 
funktion/befogenheter som 
förvaltningschef. 

Tryggas genom försäkring. Löpande 
inbetalning av premie till den försäkring 
som den anställde har valt. 
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§  
 

Revidering av regler för resekostnader vid 
högskolestudier 
Dnr 2022/404 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Regler för resekostnader vid högskolestudier antas och ersätter tidigare regler. 
 
Sammanfattning 
Rabatt på bussresor för högskolestuderande beslutades av kommunstyrelsen 2001-01-04. 
Beslutet innebar att det var möjligt för elever, som studerade på heltid, att ansöka om 
rabatterade bussresor till och ifrån högskoleutbildningar. Rabatten innefattar ett bidrag på 
50% av kostnaden för ett periodkort/månadskort. 
 
I reglerna stod tidigare att endast elever som studerade i Borås respektive Jönköping har rätt 
till bidraget. Denna mening är nu borttagen då beslutet i kommunstyrelsen från 2001-01-04 
inte hänvisade till någon specifik studieort. I övrigt är revideringarna i dokumentet endast 
mindre redaktionella ändringar. Ändringarna är markerat med gult och de som föreslås tas 
bort är överstruket.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-08 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Regler för resekostnader vid högskolestudier 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för resekostnader vid högskolestudier antas och ersätter tidigare regler. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-08 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för 
resekostnader vid högskolestudier 
Diarienummer 2022/404, löpnummer 2588/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Regler för resekostnader vid högskolestudier antas och ersätter tidigare regler. 
 
Sammanfattning 
Rabatt på bussresor för högskolestuderande beslutades av kommunstyrelsen 2001-01-04. 
Beslutet innebar att det var möjligt för elever, som studerade på heltid, att ansöka om 
rabatterade bussresor till och ifrån högskoleutbildningar. Rabatten innefattar ett bidrag på 
50% av kostnaden för ett periodkort/månadskort. 
 
I reglerna stod tidigare att endast elever som studerade i Borås respektive Jönköping har rätt 
till bidraget. Denna mening är nu borttagen då beslutet i kommunstyrelsen från 2001-01-04 
inte hänvisade till någon specifik studieort. I övrigt är revideringarna i dokumentet endast 
mindre redaktionella ändringar. Ändringarna är markerat med gult och de som föreslås tas 
bort är överstruket.  
 
 
Ärendet 
Rabatt på bussresor för högskolestuderande beslutades av kommunstyrelsen 2001-01-04. 
Beslutet innebar att det var möjligt för elever, som studerade på heltid, att ansöka om 
rabatterade bussresor till och ifrån högskoleutbildningar. Rabatten innefattar ett bidrag på 
50% av kostnaden för ett periodkort/månadskort. Syftet med reglerna är att klargöra vilka 
elever som har rätt till bidrag för resekostnader från Ulricehamns kommun. 
 
I reglerna stod tidigare att endast elever som studerade i Borås respektive Jönköping har rätt 
till bidraget. Denna mening är nu borttagen då beslutet i kommunstyrelsen från 2001-01-04 
inte hänvisade till någon specifik studieort. Sannolikt kommer majoriteten av de som söker 
bidraget att studera i någon av grannkommunerna, men nu finns möjlighet för fler att söka 
bidraget.  
 
I övrigt är revideringarna i dokumentet endast mindre redaktionella ändringar. Ändringarna 
är markerat med gult och de som föreslås tas bort är överstruket.  
  
Beslutsunderlag 
1 Regler för resekostnader vid högskolestudier 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken 
 
Andreas Ekman Sanna Andersson 
Tf. samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



 

Regler 

Styrdokument 

REGLER FÖR BIDRAG 
FÖR RESEKOSTNADER 
VID HÖGSKOLESTUDIER 

Antaget av: Kommunstyrelsen
Datum: Datum
Gäller från och med: 2023-01-01
Ansvar uppföljning/uppdatering: Samhällsbyggnadschef

Gäller till och med: År -välj datum (endast årtalet visas)



 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

Policy – Vår hållning, övergripande 
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera 
Regler – Absoluta gränser och ska-krav 

[Aktiverande] 

Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från 
fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än 
fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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4 Finansiering ...............................................................................................5 
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1 Bakgrund 
Rabatt på bussresor för högskolestuderande beslutades av 
kommunstyrelsen 2001-01-04. Beslutet innebar att det var möjligt för 
elever, som studerade på heltid, att ansöka om rabatterade bussresor till 
och ifrån högskoleutbildningar i Borås respektive Jönköping. Enligt 
beslutet gavs även uppdraget att fastställa de kompletterande regler som 
kan komma att erfordras för att Ulricehamns kommun ska kunna erbjuda 
denna möjlighet. 

2 Syfte 
Syftet med reglerna för bidrag för resekostnader vid högskolestudier är att 
klargöra vilka elever som har rätt till bidrag från Ulricehamns kommun för 
deras resekostnader med kollektivtrafik till och ifrån högskoleorten. 

3 Rätt att erhålla bidrag 
Bidraget för resekostnader är ett pendlingsbidrag för den som studerar på 
heltid på universitet, högskola eller yrkeshögskola. Bidraget gäller inte 
vuxenstudier på gymnasienivå. Bidraget för resekostnader omfattar 50% av 
kostnaden som den studerande haft för att lösa periodkort/månadskort i 
kollektivtrafiken.  

Bidrag för resekostnader gäller under terminstider, hösttermin september - 
december och vårtermin januari- maj, maximalt nio månader per år.  

Bidrag för resekostnader är möjligt för en studerande att ansöka om för 
maximalt tio terminer.  

För att vara berättigad till bidrag för resekostnader gäller att studerande:  

 är boende och folkbokförd i Ulricehamns kommun. Kontroll av 
folkbokföringsadress sker hos Skatteverket.  

 bedriver högskolestudier på heltid.  

 dagpendlar med kollektivtrafik till högskoleorten.  

För att erhålla bidrag för resekostnader ska den studerande:  

 lämna in ansökan till angiven adress  
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 uppvisa registreringsintyg/studieintyg, där det framgår att 
studierna bedrivs på heltid samt terminens längd/terminens början-
och slutdatum. Antagningsbesked godtas ej.  

 uppvisa kvitton för periodkort/ månadskort för de månader som 
bidraget för resekostnader söks för. Enkelbiljetter godtas ej 

Ansökan med tillhörande handlingar ska lämnas vara inkomna till 
Ulricehamns kommun. för behandling: För vårterminen, senast den 20 juni 
och för höstterminen, senast den 25 december. 

4 Finansiering 
Ulricehamns kommun beviljar bidrag till kompletta ansökningar under 
förutsättningen att medel finns budgeterade för ändamålet. Då de 
budgeterade medlen är slut kommer inte bidrag att betalas ut. Först till 
kvarn gäller för dem som söker bidraget.
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Budget och verksamhetsplan 2023-2025 
Tolkförmedling Väst 
Dnr 2022/395 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Budget och verksamhetsplan 2023-2025 för Tolkförmedling Väst godkänns. 
 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt förslag till budget och verksamhetsplan 2023-2025 för 
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Ordförande har ordet 
Förbundets återkommande utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas 

behov av tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det 

mycket konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom branschen som jag upplever 

kännetecknar utvecklingen inom förbundet.  

 

Verksamheten är i stor grad påverkad av vad som händer i omvärlden vilket medför att 

organisationen behöver vara flexibel och utvecklingsinriktad. Sedan ett par år tillbaka är 

Tolkförmedling Väst certifierade enligt FR2000. Kvalitetsarbetet är ständigt pågående i 

verksamheten och ledningen jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet där förbundets 

värdegrund och ledord allt tydligare genomsyrar verksamheten. Den ständiga 

förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de 

bästa möjligheterna att möta de förväntningar som förbundets medlemmar har.  

 

Samtidigt som samhället till viss del varit mer eller mindre nedstängt under en längre period på 

grund av pandemin, har en positiv utveckling skett för Tolkförmedling Väst. Förbundet 

levererade betydligt fler uppdrag än förväntat och numera dominerar tolkning på distans vilket 

innebär att allt fler uppdrag utförs av färre, men mer kvalificerade, tolkar. Rekryteringen sker 

alltmer från hela landet. Förbundet har snabbt ställt om för att möta de nya behoven som 

uppstått och rekryteringsprocessen har såväl digitaliserats som distansanpassats. Likaså har 

förbundet anpassat sin kommunikation och har numera regelbundna träffar på distans med såväl 

uppdragstagare från hela landet som kunder inom hela länet. Som ordförande känner jag mig 

trygg i att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta och snabbt anpassar 

verksamheten efter omvärldens föränderlighet. 

 

I samband med Rysslands invasion av Ukraina uppstod ett akut behov av ukrainska tolkar, ett 

tolkbehov som dessförinnan varit i princip obefintligt. Genom snabbt agerande och stort 

lösningsfokus från förbundet kunde ett större antal ukrainsktalande personer identifieras och 

därefter snabbutbildas. Även i denna fråga agerade förbundet snabbt och handlingskraftigt för att 

direkt säkerställa medlemmarnas akuta behov. 

 

Den allt snabbare utveckling och därmed förändring som sker i samhället kräver en organisation 

som är lyhörd för sina kunder och som snabbt lär nytt och ställer om. Tolkförmedling Väst 

genomsyras av professionalitet, en ekonomi under kontroll och ett stort engagemang med 

kunden i fokus vilket skapar goda förutsättningar för framtida verksamhetsår. Med dessa ord ser 

jag fram emot spännande kommande år för förbundet oavsett vem som efter valet får förmånen 

att lotsa förbundet i framtiden.  

 

 

Göteborg 2022-04-25 

 

Åke Björk 

Ordförande 
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Vision 
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i 

samhället. 

 

Övergripande strategi 
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara 

lyhörda för medlemmarnas behov. 

 

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas 

synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.  

 

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där 

uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag. 

 

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.  

Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en 

god arbetsmiljö.  

 

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska 

vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över 

kvaliteten ska tillvaratas. 

 

Övergripande mål 
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara 

valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv 

arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska 

vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt 

förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet 

i alla led. 

 

Tolkförmedling Väst ska 

 

• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder  

• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för 

verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling  

• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt  

• arbeta miljömedvetet och hållbart 

• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i 

samhället. 
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Verksamhetsmål 2023 
Målen för 2023 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. 

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål: 

 

Kvalitetsmål 
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 % 99,1 % ≥99 % >99 % 

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från 

bokade uppdrag ska understiga 1 % 

0,9 % <1 % <1 % 

 

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av 

auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 7 %. 

8,1 % ≥5 % ≥7 % 

Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå 

till minst 20 % 

22,4 % ≥15 % ≥20 % 

Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till 

minst 63 %. 

62,1 % ≥60 % ≥63 % 

 

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska 

uppgå till minst 70 %. 

67,6 % ≥52 % ≥70 % 

Nöjd kundindex (NKI) ska överstiga 80* - - >80 

*Ny indikator 2023 

 

Arbetsmiljömål 
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Sjukfrånvaron ska understiga 6 %. 4,6 % <6 % <6 % 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 87 83 >80 >87 

 

Miljömål 
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet 

Indikator 
Utfall 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 

65 %. 

70,3 % ≥50 % ≥65 % 
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Verksamhetsbeskrivning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas 

behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är 

därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga 

språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet. 

 

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar; 

Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, 

Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, 

Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, 

Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, 

Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö. 

 

 

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina 

medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje 

medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger 

medlemmens andel i förbundet. 

 

 
1 En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det 
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar 
svenska.” 

Figur 1 Karta över medlemskommuner 
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Förbundets organisation 
Direktion 
Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive 

medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och i den 

förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år. 

 

 

Tjänstemannaorganisation 
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören. 

Verksamheten består av ett kansli, tolk- och översättningsförmedling samt en enhet för 

rekrytering och utbildning av uppdragstagare. Kansliet leds av förbundsdirektören och övriga 

verksamheter leds av fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg. Lokalkontor 

finns även i Borås och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön 

köps av kommunerna; Mariestad, Töreboda och Gullspång i samverkan. Verksamhetsspecifikt 

IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat av externa leverantörer. 

 

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi 
Organisation och bemanning 
Förbundets fokus på utveckling och ständig förbättring av verksamheten samt införandet av ett 

mer automatiserat verksamhetssystem har medfört förändrade processer och arbetssätt. Även 

tolkförmedlarrollen har utvecklats och kommer med stor sannolikhet bli alltmer differentierad 

och specialiserad över tid. Den nya tekniken möjliggör att arbetet i större omfattning bedrivs på 

distans vilket ökar effektiviteten, men inte minst ökar samarbetet såväl internt inom förbundet 

som med externa parter. Hur organisationen och bemanningen kommer att se ut närmaste åren 

är svårt att förutse. Det alltmer digitaliserade samhället kräver dock medarbetare och en 

organisation som snabbt lär nytt och ställer om. 

Figur 2 Organisationsschema 
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Verksamhet 
Verksamhetssystem 
Under 2023 planeras verksamhetssystemet, som driftsattes 2020, bytas ut då det inte uppfyllt 

verksamhetens behov. Ett nytt system förväntas bättre matcha verksamhetens behov och 

medföra en stabilare arbetsbelastning och därmed en bättre arbetsmiljö för förbundets 

medarbetare. Ett nytt system förväntas ha en högre användarvänlighet för förbundets tolkar och 

därmed förbättra även deras arbetsmiljö. 

 

Uppdragstagare 
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta 

kundernas föränderliga tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och 

rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från 

platstolkning till distanstolkning har medfört att rekryteringsprocessen digitaliserats och 

distansanpassats. Detta har i sin tur lett till att tolkar i allt större utsträckning nu kan rekryteras 

från hela landet. Genom denna utveckling ges möjlighet för samtliga tolkar oavsett bostadsort att 

ta del av såväl informationsträffar som utbildningsinsatser. Det numera större geografiska 

upptagningsområdet, tillsammans med distansformatet, möjliggör för förbundet att arrangera allt 

fler utbildningsinsatser då platserna nu fylls av deltagare från hela landet. I förlängningen innebär 

detta att tolkarna snabbt kommer att kunna erbjudas kompetenshöjande insatser utifrån rådande 

behov.  

 

Det nya arbetssättet ger också andra möjligheter att snabbt ställa om och möta upp kundernas 

föränderliga behov, vilket bland annat var tydligt i samband med Rysslands invasion av Ukraina. 

Då även mindre händelser i världen snabbt kan förändra behovet av språktolk är det av vikt att 

förbundet fortsätter utveckla såväl digitala som distansanpassade processer. 

 

Kund 
Från att platstolkning historiskt varit den dominerande tolktjänsten beställer nu kunderna i stället 

till största del distanstolkning och då främst via telefon. Denna förändring innebär att tolkarnas 

tid kan nyttjas mer effektivt och att de högst utbildade tolkarna därmed utför fler uppdrag. 

Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget och lägre kostnad då bland annat resor 

uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också den miljömässiga aspekten, gör att 

förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen fortsatt ska dominera. Förbundets kunder 

informeras på olika sätt om distanstolkningens fördelar, utmaningen för förbundet är dock att få 

kunderna att hålla kvar i distanstolkning även när påverkan av pandemin klingat av. 

 

Under de senare åren har förbundet bjudit in kunder till dialog och informationsmöten i syfte att 

effektivisera tolksituationen och fånga upp kundernas behov. Under pandemin har dessa möten 

genomförts på distans vilket fallit väl ut och mötesformen kommer fortsatt att erbjudas som ett 

alternativ till fysiska möten. Som ett led i förbundets kundarbete kommer kundnöjdhet (NKI2), 

från och med 2023, ingå i förbundets övergripande måluppföljning.  

 

 
2 Nöjd kundindex 
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Framtida tjänster 
Under pandemin har distanstolkning varit den dominerande tolktjänsten. Sannolikt kommer 

distanstolkning fortsätta vara den mest efterfrågade tjänsten då fördelarna är stora jämfört med 

platstolkning. Troligt är att olika former av distanstolkning via skärm kommer öka i takt med att 

allt fler möten i samhället digitaliseras och därmed sker på distans. Även mer tillförlitliga AI-

baserade tolk- och översättningslösningar förväntas erbjudas branschen inom en snar framtid. En 

automatisk meddelandetjänst kopplat till tolkbokning och valt språk är tänkt att utvecklas så snart 

förbundets verksamhetssystem tillåter en integration.    

 

Ekonomiska förutsättningar  
Bakgrund 
UNHCR:s årliga rapport visar att 82,4 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2020 

vilket är 2,9 miljoner fler människor jämfört med 2019.3 Cirka 11 400 personer sökte asyl i 

Sverige under 2021 vilket är 13 % färre än 2020 och en halvering jämfört med 2019.4 

 

I Migrationsverkets första prognos för 2022 bedöms pandemisituationen ha fortsatt påverkan på 

antalet asylsökande till Sverige då pandemirelaterade restriktioner begränsade migrationen i 

världen.5 I aprilprognosen höjdes dock planeringsantagandet för antalet asylsökande då 

pandemiutvecklingen har resulterat i att flera länder inom EU och EES, inklusive Sverige, har 

slopat inreseförbuden.  

 

Efter Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari är scenariot för antalet skyddsökande till 

Sverige förändrat. Migrationsverkets bedömning är att cirka 80 000 skyddsökande kommer från 

Ukraina till Sverige under 2022.6  

 

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt 

efterfrågan på förbundets tjänster. Trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande till 

Sverige under pandemin har efterfrågan på språktolk ökat. Troligt är att den isolering som 

uppstått i samhället under pandemin kan ha hämmat integrationen och i sin tur förlängt 

tolkbehovet för den enskilde individen. Efter Rysslands invasion i Ukraina uppstod ett akut 

behov av ukrainska tolkar. Tidigare har detta språk knappt efterfrågats i tolksituationer.  

 

Förbundet har under 2021 och 2022 haft högre efterfrågan av tolk än förväntat, troligt är dock att 

efterfrågan över tid kommer gå ner. Även om gränserna är mer öppna och att rörligheten ökar i 

Europa är sannolikheten liten att Sveriges gränser åter öppnas upp i likhet med tiden 2015–2016 

då det stora antalet asylsökande kom. Färre uppdrag prognostiseras därmed under de närmaste 

åren. 

 
3 Global trends forced displacement in 2020. UNHCR. https://www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020. 
Hämtat 2022-04-12. 
4 www.migrationsverket.se. Hämtat 2022-04-12. 
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-02-07. Migrationsverket. 
https://www.migrationsverket.se/download/18.6b4387bd17dc72a9925bda/1644221448923/Migrationsverkets%20f
ebruariprognos%202022%20P1-22.pdf Hämtat 2022-04-28. 
6 Verksamhets- och utgiftsprognos 2022-04-27. Migrationsverket 
https://www.migrationsverket.se/download/18.89816b617fcc671101cdb/1651042724886/Migrationsverkets%20ap
rilprognos%202022%20P2-22.pdf. Hämtat 2022-04-28. 
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Hur Rysslands invasion i Ukraina kommer att utvecklas och eventuellt påverka 

flyktingströmmarna i Europa är omöjligt att förutse. Valet 2022 och Sveriges framtida 

migrationspolitik kommer sannolikt ha betydelse för efterfrågan på förbundets tjänster över tid.  

 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Budgeterat 

antal 

uppdrag  

335 000 345 000 340 000 325 000 320 000 335 000  

 

Utfall antal 

uppdrag 
337 000 347 000 316 0007 341 000 

Prognos 

340 000 

Prognos 

335 000 

Prognos 

330 000 

Prognos 

330 000 

Årets resultat 

(tkr) 
5 295 5 867 3 465 5 442 

Prognos 

-4 500 
0 0 0 

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och resultat 

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är 

arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala 

intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna 

för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

 

God ekonomisk hushållning 
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska 

genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort och ett långt perspektiv. Då både 

verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god 

ekonomisk hushållning.  

 

Utgångsläge inför planering av budget 2023 
Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska 

innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin 

under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och 

förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål 

anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. 

Budgetförslaget ska samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens 

sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.  

 

Som utgångsläge för planeringen av 2023–2025 finns gällande plan för 2022–2024 samt utfallet 

av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och 

migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen 

av budget 2023.  

 

Årsprognos 2022 i jämförelse med budget  
Under 2021 utförde förbundet ca 341 000 uppdrag, vilket var 16 000 fler uppdrag än budgeterat. 

De första tre månaderna 2022 visade på en treprocentig ökning av uppdragen jämfört med 

föregående år och förbundet förväntas ha ett helårsutfall i paritet med 2021. Troligt är att 

förbundet därmed kommer att nå ett något bättre resultat än budgeterat för 2022.  

 
7 Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020. 
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Arvodesutveckling 
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets 

tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör 

ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling. 

Trots ett flerårigt arbete för marknadsmässiga arvoden krävs fortsatt särskilda satsningar på de 

högre kompetensnivåerna.  

 

Personalbemanning och löneutveckling 
Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens 

föränderliga behov. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga 

parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna 

rekrytera och behålla rätt medarbetare. 

 

Pension 
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas 

löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras 

genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid 

bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.  

 

Prisutveckling  
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För 

att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha 

följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets 

kostnader.  

 

I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2022 prisjusterats med 2,7 %. 

För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om cirka  

2,9 %. 

 

Finansiella mål 2023 
Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka 

kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att 

förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten 

bidrar också till en ekonomi under kontroll. 

 

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:  

 

• Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.  

• Checkkrediten ska ej nyttjas. 

 

Budget 2023  
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och 

medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 
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Budget 2023 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets 

medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 335 000 uppdrag för 2023. För en budget i 

balans bedöms prisjusteringen för 2023 resultera i en snitthöjning om 2,9 %. 

 

 Budget 2023 tkr 

Verksamhetens intäkter 213 000 

Verksamhetens kostnader 213 000 

Årets resultat 0 

 

Budget 2023, specifikation 
 Intäkter (tkr)    

Intäktsslag Belopp Kommentar 

Försäljning av förmedlingstjänster 213 000 Tolk- och översättningstjänster 

Summa verksamhetens intäkter 213 000  
 Kostnader (tkr)    
Kostnadsslag Belopp Kommentar 

Personalkostnad 34 600  Lön* och övriga personalkostnader  

Direktionskostnad 800  Arvoden* och övriga möteskostnader  

Arvoden uppdragstagare 164 150  Arvoden* och kostnadsersättningar 

Rekrytering och utbildning av uppdragstagare 800 Utbildning, material, handledning 

Lokalkostnader 3 447  Lokalhyra, lokalvård, larm, el 

IT-kostnader 2 506  IT-utrustning, licenser, telefoni & porto 

Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial 237 Förbrukningskostnader 

Administrativa tjänster 3 797  Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal 

Finansiella kostnader 2 663  Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader 

Summa verksamhetens kostnader 213 000  
* inkl. personalomkostnadspålägg   

 

 

Investeringsbudget 2023 
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden. 

 

Ekonomisk plan 2023–2025  
Budget, (tkr) 2023 2024 2025 

Intäkter 213 000 219 000 225 000 

Kostnader 213 000 219 000 225 000 

Budgeterat resultat 0 0 0 
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Behovsutredning 2023-2025 miljöenheten 
Dnr 2022/353 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Behovsutredningen för 2023-2025 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen.  
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredningen av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-13 från kanslichef  
2 MBN beslut § 75 behovsutredningar 
3 Behovsutredning 2023-2025 miljöenheten 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Behovsutredningen för 2023-2025 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-13 

Tjänsteskrivelse Behovsutredning 2023-2025 
miljöenheten 
Diarienummer 2022/353, löpnummer 2716/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Behovsutredningen för 2023-2025 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran 
tas med för beaktande i budgetprocessen.  
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredningen av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.  
 
 
Ärendet 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas 
en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde. Behovsutredningen 
ska avse en tid om tre år. Utredningen ska vidare ses över vid behov om minst en gång per år. 
Behovsutredningen ska ifråga om en kommunal nämnds tillsyn beslutas av nämnden enligt 6 
§ miljötillsynsförordningen. Miljö- och byggnämnden har därav antagit en behovsutredning. 
Behovsutredningen omfattar hela miljöenheten inklusive dess administration. Av nämndens 
behovsutredning framgår att det saknas resurser i form av 3,3 tjänster på miljöenheten för 
att nämnden ska uppfylla sitt myndighetsuppdrag. Tjänsterna kan delvis finansieras via 
intäkter, uppskattningsvis 53 procent. Detta gör att behovet ser ut som följande: 600 
tkr/årsarbetare x 3,3 tjänster x 47 % (skattefinansierat) = 930 tkr.  
 
I utredningen ingår också en bedömning av vilka resurser som krävs för att svara upp mot 
kraven på en kompetent och effektiv myndighetsutövning, på att vara en god myndighet, att 
kunna utöva en rättssäker och likformig tillsyn samt vara ett stöd mot övriga enheter och 
sektorer inom kommunen. Vidare lyfts konsekvenserna av om en fullgod tillsynsverksamhet 
inte kan upprätthållas.   
 
Beslutsunderlag 
1 MBN beslut § 75 behovsutredningar 
2 Behovsutredning 2023-2025 miljöenheten 

 
 
Beslut lämnas till 
Miljö- och byggnämnden 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadschef  
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  
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§ 75 Behovsutredning byggenheten och miljöenheten 2023 - 2025 

 
 
 
 

Behovsutredningen byggenheten och miljöenheten 
2023-2025  
Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar behovsutredning 2023 – 2025 för byggenheten och 
miljöenheten samt beslutar att från kommunstyrelsen begära ytterligare resurser för 
byggenheten med 2 133 tkr och för miljöenheten med 930 tkr.  
 

Ärende 
Kommunens befolkningsökning kräver ökade resurser för att säkerställa service till 
medborgarna i form av korta handläggningstider och ändamålsenlig rådgivning, men även 
resurser för att kunna ge service internt till kommunens övriga enheter och sektorer. Intern 
service och stöd sker utan ersättning utan behöver därför finansieras av det allmänna. 
Behovsutredningen fastställs av miljö- och byggnämnden. Nämnden delger sedan 
behovsutredningen och äskar medel av kommunstyrelsen som har budgetansvaret för 
verksamheten. Behovsutredningen ska sedan ligga till grund för tillsyns- och kontrollplaner 
som kopplas till verksamhetsplanen för miljö- och byggnämnden för 2023 med utblick till 
2025.  

Behovsutredning byggenheten 
Denna utredning visar beräknat behov för byggenhetens arbete inom plan- och bygglagens 
område. I utredningen ingår en bedömning av vilka resurser som krävs för att svara upp mot 
kraven på en serviceinriktad, kompetent och effektiv myndighetsutövning samt ett 
rättssäkert och enhetligt myndighetsarbete. Även konsekvenserna av om en fullgod 
verksamhet inte kan upprätthållas lyfts. 
Inför år 2022 tilldelades byggenheten extra resurser för att satsa på bygglovshandläggare, 
vilket har skett. Den ständigt ökande ärendemängden innebär dock ökade krav på resurser 
även för inspektörer och för tillsyn. Medan bygglovshandläggningen är avgiftsfinansierad är 
tillsynen helt skattefinansierad.   
Av nämndens behovsutredning framgår att det saknas resurser i form av 7,9 tjänster på 
byggenheten för att nämnden ska uppfylla sitt myndighetsuppdrag enligt förväntningarna. 
Tjänsterna kan delvis finansieras via intäkter, uppskattningsvis 55 procent. Detta gör att 
behovet ser ut som följande: 600 tkr/årsarbetare x 7,9 tjänster x 45 % (skattefinansiering) = 
2 133 tkr. 

Behovsutredning miljöenheten 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 
behov och minst en gång varje år. 
Med denna bakgrund tas en behovsutredning fram för miljö- och byggnämndens 
ansvarsområde. Utredningen omfattar hela miljöenheten inklusive dess 
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administration.  Denna utredning visar behovet för miljö- och byggnämndens tillsynsarbete 
inom miljö- och hälsoskydd, naturvård och miljöövervakning enligt miljöbalken, men även 
behoven inom de övriga tillsynsområdena som enheten ansvarar för, så som offentlig 
livsmedelskontroll, animaliska biprodukter, tobak, folköl och alkohol samt receptfria 
läkemedel. I utredningen ingår också en bedömning av vilka resurser som krävs för att svara 
upp mot kraven på en kompetent och effektiv myndighetsutövning, på att vara en god 
myndighet, att kunna utöva en rättssäker och likformig tillsyn samt vara ett stöd mot övriga 
enheter och sektorer inom kommunen. Konsekvenserna av att en fullgod tillsynsverksamhet 
inte kan upprätthållas lyfts. Utredningen ska även belysa hur nämnden avser att prioritera 
och rikta tillsynen. 
Av nämndens behovsutredning framgår att det saknas resurser i form av 3,3 tjänster på 
miljöenheten för att nämnden ska uppfylla sitt myndighetsuppdrag . Tjänsterna kan delvis 
finansieras via intäkter, uppskattningsvis 53% procent. Detta gör att behovet ser ut som 
följande: 600 tkr/årsarbetare x 3,3 tjänster x 47 % (skattefinansiering) =  930 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Behovsutredning 2023-2025 byggenheten 
Behovsutredning 2023-2025 miljöenheten 
 

Lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 
Syfte och bakgrund 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen ansvar för att se till att miljö- och byggnämnden har tillräckliga resurser 
för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. För att skapa förutsättningar för det har 
denna behovsutredning tagits fram. Den bygger på en gemensam modell för Västra 
Götalands län och Hallands län.  

Behovsutredningen omfattar myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelskontrollen samt alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Utredningen är flerårig 
för att kunna visa hur tillsynen behöver utvecklas för att bättre bidra till att nå miljömålen 
samt anpassas till förändrade förutsättningar med avseende på lagstiftning och de 
verksamheter som tillsynen riktar sig mot.  

Resursbehov 
Årets behovsutredning visar på ett totalt resursbehov för 2023 (år 1) på cirka 16,5 årsarbetare 
enligt tabell 1 nedan.  

Tabell 1     

 
Resursbehov enligt årets behovsutredning 

Resurser enligt 
fastställd 
budget 

Tillsynsområde Årsarbetare 
2023 

Årsarbetare 
2024 

Årsarbetare 
2025 

Årsarbetare 
2022 

Miljöskydd  4,43 4,43 4,33 3,60 
Förorenade 
områden 0,56 0,63 0,67 0,34 

Hälsoskydd 0,78 0,74 0,74 1,05 
Små avlopp 2,85 3,24 3,71 2,00 
Livsmedel 1,96 1,09 1,09 1,60 
Naturvård  1,09 1,09 1,09 1,05 
Tobak 0,12 0,12 0,12 0,10 
Alkohol & folköl 0,36 0,38 0,41 0,31 
Administration och 
ledning 4,41 4,45 3,36 3,20 

Årsarbetare totalt 16,55 16,17 15,51 13,25 

Tabell 1. Sammanställning av totalt resursbehov. 

Behovet jämfört med föregående års behovsutredning 
Det samlade behovet för 2023 bedöms vara 0,6 tjänster mindre jämfört med det bedömda 
behovet för 2022. Detta beror sannolikt på att denna utredning är mer exakt än den för 
tidigare år, till följd av stödet för utformningen av utredningen och bedömning av tid för 
olika områden. Det något lägre behovet bedöms även vara ett resultat av enhetens 
kvalitetsarbete som för flera områden har genererat effektivare processer och förbättrade 
arbetssätt, samt enhetens framtagna e-tjänster som säkerställer mer kompletta handlingar i 
ett tidigt skede.  
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Förändring under kommande 3-årsperioden  
Under 2021 påbörjades digitaliseringen av enhetens fysiska arkiv. I samband med det gjordes 
en analys kring vilken resursmängd som krävs för att slutföra digitaliseringen. Det har visat 
sig vara ett omfattande arbete som kräver närmare en årsarbetskraft under de kommande 
åren. Detta innebär att vi har fått öka behovet av administration, men som kommer att 
minska när digitaliseringen är slutförd. Vi ser även att det är viktigt att följa den digitala 
utvecklingen och möta de ökande behov och förväntningar på digitalisering, från de som 
myndigheten är till för, och även där har administrationen en nyckelroll.  

Under 2023 kommer även extra resurser behöva läggas på att klassa om kommunens alla 
livsmedelsverksamheter till följd av att Livsmedelsverkets nya modell för riskklassning av 
verksamheter börjar gälla från och med 2024. Detta ökade behov bedöms kunna hanteras 
inom ordinarie verksamhet.  

Jämförelse mellan behov och tillgängliga resurser (enligt fastställd budgetram) 
I 2022 års budget ryms cirka 13,25 årsarbetare. Om medel inte tillförs så medför skillnaden 
mellan beräknat behov och tillgängliga resurser att nämnden kommer behöva prioritera bort 
cirka 3 630 timmar 2023. 

Finansiering av tillsynen  
Av de fastställda behoven 2023 beräknas 53% att kunna avgiftsfinansieras. Resterande 47% 
måste skattefinansieras. Resultatet blir att om medel inte tillsätts så behöver nämnden vid 
sin prioritering av den behovsprioriterade tillsynen lägga större fokus på den 
avgiftsfinansierade tillsynen för att klara en budget i balans trots att det inte alltid är där 
störst nytta för miljö och hälsa uppnås. 

Särskilt viktiga områden inom det behovsprioriterade arbetet  
Inom det behovsprioriterade arbetet bedöms följande områden särskilt viktiga att lyfta fram:  

• arbetet med förorenade områden, 
• tillsyn av enskilda vattentäkter, 
• tillsyn av enskilda avlopp och 
• tillsyn inom strandskyddade områden. 

 

För att uppnå en acceptabel åtgärdstakt för de enskilda avloppen behöver resurserna öka 
med 1,71 årsarbetare under de kommande åren. Vi ser också att resursbehovet kopplat till 
strandskydd, naturvård och arbetet med tillsyn av förorenade områden kommer att öka om 
enheten fortsatt ska kunna bedriva en egeninitierad tillsyn och stötta övriga enheter inom 
sektorn i olika samhällsbyggnadsprojekt.   
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1. Inledning 
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen ansvar för att se till att miljö- och byggnämnden har tillräckliga resurser 
för att systematiskt kunna genomföra sitt uppdrag. Ett underlagsmaterial för detta är denna 
behovsutredning samt en separat excelfil där alla resurser sammanställts som det bedöms 
finnas behov av mellan 2023-2025.  

Enligt miljötillsynsförordningen ska det hos tillsynsmyndigheten finnas en utredning om 
tillsynsbehovet för tillsynsmyndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. I 
Ulricehamns kommun är miljö- och byggnämnden tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. 
Utredningen ska omfatta kommande treårsperiod och ses över vid behov eller som minst en 
gång per år. Det ska föras register över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. 
Baserat på utredningen och registret ska miljö- och byggnämnden inför varje verksamhetsår 
göra en tillsynsplan.  

Enligt livsmedelsverkets föreskrift om offentlig kontroll av livsmedel ska kontroll-
myndigheten årligen fastställa en plan för myndighetens livsmedelskontroll. Planen ska 
omfatta en period om minst tre år och omfatta samtliga områden som myndigheten ansvarar 
för.  

För handläggning och tillsyn av serveringstillstånd, tobakstillstånd samt försäljning av folköl 
och receptfria läkemedel saknas krav på behovsutredning och tillsynsplaner i lagstiftningen. 
För att ge en tydlig översikt för hela nämndens verksamhet kommer alla områden att 
omfattas av behovsutredningen även om de inte är lagstyrda.  

Behovsutredningen avser 2023 till 2025. Det första året är preciserat och för de övriga anges 
en översiktlig bedömning av kända förändringar. För en stor del av myndighetsarbetet är det 
svårt att uppskatta behovet för respektive år. Många delar är händelsestyrda som 
ansökningar, anmälningar, klagomål och remisser där antalet inkommande ärenden kan 
variera från år till år. För andra delar beror behovet till stor del på ambitionsnivån och när 
något ska vara genomfört. Några exempel på detta är klimatarbetet och förorenade område. 
Det kan även tillkomma krav från andra myndigheter som inte varit kända sedan tidigare 
eller som påkallar skyndsam uppmärksamhet av något slag. 

Behovsutredningens upplägg är att avsnitt 2 och 3 framför allt beskriver bakgrund och 
övergripande förutsättningar. Avsnitt 4 till 6 beskriver behovet inom olika ämnesområden 
mer i detalj. Som underlag till denna behovsutredning finns det register som ska finnas över 
verksamheter som behöver återkommande tillsyn samt ett beräkningsunderlag. 

2. Beskrivning av tillsynsuppdraget 

2.1 Tillsynsansvaret 
Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål och de 
folkhälsopolitiska målen. Tillsynen ska ha en tydlig koppling till de globala målen i Agenda 
2030, de nationella, regionala och lokala miljömålen samt den Nationella kontrollplanen 
(NKP) inom livsmedel.  
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Som tillsynsmyndighet ska miljö- och byggnämnden, på eget initiativ eller efter anmälan, i 
nödvändig utsträckning, kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra 
beslut som har meddelats med stöd av balken följs. På samma sätt är miljö- och 
byggnämnden lokal kontrollmyndighet för livsmedelskontrollen enligt livsmedelslagen samt 
tillhörande lagstiftning. Även EU:s förordning om kontroll i livsmedelskedjan, 
kontrollförordningen, ställer krav på kontroll som berör den lokala kontrollmyndigheten 
inom områdena växtskyddsmedel, animaliska biprodukter samt livsmedel. Inom områdena 
finns krav på att de behöriga myndigheterna regelbundet och med lämplig frekvens ska 
utföra riskbaserad offentlig kontroll av berörda aktörer. Vid brister ska miljö- och 
byggnämnden vidta de åtgärder som behövs för att lagstiftningen ska följas.  

2.2 Styrande dokument 
Miljö- och byggnämndens verksamhet styrs till övervägande del av lagstiftning, nationella 
dokument och mål men även lokala dokument och mål. Nedan är beskrivet kort om 
respektive område.  

Lagstiftning 
De lagar som främst styr nämndens arbete är Livsmedelslagen, Miljöbalken, 
Smittskyddslagen, Strålskyddslagen, Alkohollagen, Lag om tobak och liknande produkter 
samt EG-lagstiftning, förordningar och föreskrifter kopplade till lagarna. 

Miljö- och byggnämndens arbete måste även förhålla sig till bland annat: Kommunallagen, 
Förvaltningslagen, Viteslagen, Offentlighets- och sekretesslagen och Dataskyddsförordningen 
GDPR (The General Data Protection Regulation). 

Nationella dokument och mål 
Riksdagen har fastställt nationella miljökvalitetsmål. Målen ska vara styrande och 
vägledande för miljöarbetet i Sverige och vara uppnådda inom en generation. De ska också 
vara vägledande för hur de allmänna bestämmelserna i Miljöbalken ska tolkas.  

De globala målen för hållbar utveckling inom Agenda 2030 antogs 2015.  

Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024 färdigställdes hösten 2021. 
Strategin innehåller sex tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade fokusområden 
med tillhörande preciseringar kopplade till sig. Till varje fokusområde finns ett nationellt 
effektmål för tillsynen. Preciseringarna utgör strategi för att uppnå effektmålen. Förutom att 
peka ut viss tillsyn under perioden lyfter strategin också fram andra åtgärder som stärker 
fokusområdena, exempelvis tillsynsvägledning. 

För livsmedelskontrollen finns en nationell kontrollplan (NKP). NKP är gemensam för alla 
kontrollmyndigheter i livsmedelskedjan. Den möjliggör en likvärdig kontroll, med 
gemensamma mål och prioriteringar i hela landet, med riktlinjer för kvalitetssäkring och 
utveckling. Planen är treårig 2022-2024 precis som den här behovsutredningen. I NKP ingår 
från och med 2021 även kontrollen av alla yrkesmässiga verksamheter som hanterar 
växtskyddsmedel samt hantering av animaliska biprodukter.  

2.3 Samverkan 
För att kunna utföra uppdraget så effektivt som möjligt kan samverkan med andra vara ett 
medel. Kommunen ingår i Miljösamverkan Väst och har ingått samverkan med 
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sjuhäradskommunerna med avseende på tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
livsmedelsområdet.  

Miljösamverkan  
Miljösamverkan Väst är ett samarbete mellan länsstyrelsen, de tre kommunalförbunden 
Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen/Sjuhärad och de kommunalförbundens kommuner 
samt kommunerna i Göteborgsregionen.  

Miljösamverkan stöttar kommunerna i arbetet som lokal myndighet. De samordnar, 
utvärderar och tar fram underlagsmaterial till tillsynskampanjer samt tar fram 
informationsmaterial och ordnar utbildningar.  

3. Beskrivning av behovsutredningen 
Detta stycke handlar om vilka resurser som finns tillgängliga i form av årsarbetare (heltid och 
deltid) och hur det beräknas samt övergripande förutsättningar för perioden. 

3.1 Förklaring av olika begrepp 
I behovsutredning utgår beräkningarna av behovet utifrån antal timmar för olika 
arbetsuppgifter. Hur många årsarbetare eller tjänster det krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna beror på hur timmarna fördelas på handläggningstid respektive övrig tid 
samt hur många personer som arbetar deltid. Nedan förklaras de olika begreppen samt 
beskrivs hur omvandlingen från timmar till årsarbetare eller tjänster kan ske. 

Årsarbetare 
En heltidsanställd arbetar i genomsnitt 1 600 timmar per år (efter avdrag på 400 timmar för 
ledighet/sjukdom). Hur denna tid fördelas mellan handläggningstid (styrd, händelsestyrd 
och behovsprioriterad tid) eller övrig tid kan skilja mellan kommuner beroende på 
förutsättningar. I Ulricehamn bedöms 1100 timmar av den faktiska arbetstiden kunna läggas 
på handläggning och 500 timmar på övrig tid. Bedömningen grundar sig i det administrativa 
stöd som finns för handläggarna på enheten, där administrationen registrerar ansöknings 
och anmälningshandlingar, fakturerar, expedierar beslut och hanterar delgivningar, sköter 
hemsida och underhåller mallar, guider, rutiner m.m. 

Exempel: Två heltid och en halvtid ger 2,5 årsarbetare. 

Om en jämförelse ska ske av hur många årsarbetare det behövs för ett specifikt område görs 
detta genom att den samlade tiden för området delas med handläggningstiden.  

Exempel: Det beräknas att det finns ett behov av att lägga 5 000 timmar inom ett område, till 
exempel livsmedel. Denna tid delas med handläggningstiden för en heltid som är 1100 
timmar vilket blir 4,54 årsarbetare. (Områdets behov i timmar / handläggningstiden för en 
heltidstjänst = antal årsarbetare). Det behövs alltså 4,54 heltidstjänster för att utföra 5 000 
timmar livsmedelsverksamhet.  

Om en jämförelse ska ske av hur många årsarbetare det behövs för ett specifikt område görs 
detta genom att den samlade tiden för området delas med handläggningstiden. 

Övrig tid 
Inom kategorin Övrig tid hör arbetsuppgifter som inte direkt berörs av det som anses vara 
karakteristiskt för handläggning. De arbetsuppgifter som omfattas har en viktig roll för att få 
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hela verksamheten att fungera väl. Det rör sig om bland annat utbildning, kvalitets- och 
utvecklingsarbete (mallar, rutiner, hemsida), verksamhetsplanering (behovsutredning och 
tillsynsplan), uppföljning av verksamheten, personalmöten, nätverksträffar, IT-frågor, med 
mera.  

Generellt bedöms att 500 timmar behöver avsättas för Övrig tid på en heltidstjänst. Men det 
kan, under en period, finnas uppgifter som måste utföras inom denna kategori som gör att 
den övriga tiden måste ökas. Vilket innebär att handläggningstiden per årsarbetskraft 
minskar och behovet av antal årsarbetskrafter ökar för att kunna utföra nämndens uppdrag.  

Handläggningstid 
Handläggningstiden delas in i tre kategorier 

• styrd tid, 
• händelsestyrd tid och 
• behovsprioriterad tid. 

Styrd tid 
Den styrda tiden består av planerad tillsyn på de verksamheter som har störst behov och 
krav. Här ingår följande verksamheter 

• tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter (A, B och Industriutsläppsverksamheter), 
• anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter (C), 
• anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter (H), 
• livsmedelsverksamheter (L), 
• verksamheter som styrs av strålskyddslagen (solarium), 
• serveringsställen för alkohol som kräver tillstånd eller har anmälningsplikt, 
• försäljningsställen för tobak och 
• försäljningsställen för receptfria läkemedel. 

Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag från staten där kommunerna har mindre möjlighet att 
påverka. Det styrda behovet är gemensamt för samtliga operativa myndigheter. Här styrs 
tillsynen av staten i lagstiftning och tillsynsbehovet ska täckas i tillsynsplanen i form av årliga 
tillsynsaktiviteter. Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning från de centrala 
myndigheterna Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, 
Strålskyddsmyndigheten, läkemedelsverket och Jordbruksverket. Inom livsmedelsområdet 
planeras behovet med stöd av vägledning från Livsmedelsverket.  

Händelsestyrd tid 
Tiden i denna kategori benämns som händelsestyrd eftersom det inte i förväg går att planera 
precis när eller i vilken omfattning behovet kommer uppstå. Händelsestyrd tid omfattar 
ärenden som kommer in till myndigheten och måste hanteras som bl.a. ansökningar, 
anmälningar, klagomål, olyckor, remisser, samråd, besvara myndigheter och media, frågor 
där vi ger rådgivning och stöd etc. Andra händelsestyrda händelser är de som upprättas av 
myndigheten själv utifrån vad som har skett när vi har varit ute på tillsyn på verksamheter 
som listas under kategorierna ”Styrd tid” och ”Behovsprioriterad tid”. Handläggningstid som 
sker utanför deras planerade tillsynstid. Det kan vara polisanmälningar, beslut om 
miljösanktionsavgifter, klagomål, uppföljande tillsyn på verksamheter etc. Här hamnar även 
den tid som läggs på motioner från kommunens politiker och deltagandet på 
tingsrättsförhandlingar. 
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Behovet uppskattas utifrån tidigare erfarenheter med hjälp av ärendehanteringssystem samt 
utifrån den planerade styrda och behovsprioriterade tillsynen då dessa till viss del påverkar 
den händelsestyrda tillsynen. 

Behovsprioriterad tid 
Behovsprioriterad tid omfattar den planerade tillsynen på verksamheter som inte är 
anmälningspliktiga inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (så kallade U respektive UH 
verksamheter). Denna kategori kan även omfatta nationella och regionala tillsynsprojekt, 
avloppsinventeringar/tillsyn, strandskyddstillsyn och annan tillsyn som omfattas av 
lagstiftning som nämnden har tillsyn över exempelvis animaliska biprodukter (ABP) och 
strålskydd.  

Inom yrkesmässig verksamhet vid hantering av växtskyddsmedel planeras behovet utifrån 
vägledning från Jordbruksverket från och med 2022 där återkommande kontroller omfattas 
av riskklassning från 1 till 5 års kontrollintervall. 

Staten anger behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter. Ansvarig 
nämnd planerar denna tillsyn utifrån lokala förutsättningar och fördelar tillsynsbehovet över 
tre år. Tillsynsfrekvensen för dessa verksamheter varierar och kan vara årlig, återkommande, 
projektinriktad eller sporadisk (när behovet påkallas som till exempel tillsyn på 
byggarbetsplatser).  

3.2 Förhållandet mellan behovsutredning, budgetarbete och 
tillsynsplan 

De arbetsuppgifter som omfattas av kategorierna styrd tid och händelsestyrd tid utgör 
tillsynsmyndigheternas basbehov till vilka myndigheten alltid måste kunna avsätta den 
mängd tid och resurser som behövs. Dessa delar förs över direkt till tillsynsplanen, se figur 4 
nedan.  

Om tillräckliga resurser finns kan även de fastställda behoven i kategorierna 
behovsprioriterad tid och övrig tid föras över direkt till tillsynsplanen. Vid resursbrist kan det 
däremot bli nödvändigt att prioritera ned vissa arbetsuppgifter för perioden, det vill säga om 
de tillgängliga resurserna i den fastställda budgeten inte är tillräckliga för att tillgodose de 
identifierade behoven som fastställts i behovsutredningen. I det fallet har myndigheten valet 
att äska/tillsätta mer medel eller att göra nedprioriteringar. I de fall nedprioriteringar är 
nödvändiga ska konsekvenserna som detta medför beskrivas i tillsynsplanen. 
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Figur 1. Förhållandet mellan behovsutredning, budgetarbete och tillsynsplan. 

3.3 Finansiering av tillsyn 
Myndighetens arbete finansieras både genom avgifter och skattemedel. Efter att behoven 
fastställts i behovsutredningen bedöms vad som går att avgiftsfinansiera och vad som bör 
skattefinansieras. Målsättningen är att så mycket arbete som möjligt ska avgiftsfinansieras. 
För det arbete där så inte är möjligt måste det skattefinansieras.  

I Sverige gäller principen att ”förorenaren betalar”, och finns i en av EU:s regler, med 
innebörden att den som påverkar människans hälsa eller miljön ska betala myndighetens 
kostnader för tillsynen. 

Den styrda tillsynen är i huvudsak avgiftsfinansierad medan den övriga tiden till övervägande 
del är skattefinansierat. Vad gäller de övriga två kategorierna kan det variera i hög grad 
beroende på hur behoven ser ut, se figur 5 nedan.  

Figur 5. Exempel på fördelning mellan avgiftsfinansierad- och skattefinansierad tillsyn.  

 
Det skattefinansierade arbetet kan exempelvis omfatta information och rådgivning till 
allmänhet och verksamhetsutövare, hantering av olyckor, remisser, planarbete, arbete med 
enkäter och rapportering till centrala/regionala myndigheter. En del skattefinansierad 
verksamhet kan finansieras via annan lagstiftning, till exempel vid deltagande i planarbetet, 
så att miljöenhetens kostnader läggs på den sökande via plan- och bygglagstiftningen. Detta 
är inte något som tillämpas i kommunen idag, vilket kan innebära att stöd till de andra 
enheterna inom sektorn kan behöva prioriteras ned, trots ökande behov till följd av det 
växande exploateringstrycket.  
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En risk som uppstår när resurserna understiger behoven i för stor utsträckning är att 
myndigheten vid sin prioritering av den behovsprioriterade tillsynen kan tvingas lägga större 
fokus på den avgiftsfinansierade tillsynen för att klara en budget i balans trots att det inte 
alltid är där störst nytta för miljö och hälsa uppnås. 

4. Resursbehov av övrig tid 
Beskrivning av området 
Övrig tid är sådan tid som inte är direkt handläggningstid men som behövs för att 
verksamheten ska fungera. Det beskrivs närmare i avsnitt 3.1  

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Under perioden kommer behovet inom kategorin Övrig tid sannolikt att hålla sig inom 
schablonen på 500 timmar per heltid och år.  

För att miljöenheten ska kunna utföra ett arbete med hög kvalité krävs att vi lägger tid på 
kompetensutveckling, planering/uppföljning, samverkan, kvalitetsarbete och digitalisering.  

Just digitalisering och kvalitetsarbete är något vi ser att vi behöver prioritera för att följa med 
i den snabba digitala utvecklingen i samhället och möta de ökade kraven på enkelhet, 
tillgänglighet och tydlighet från de som miljö- och byggnämnden är till för.  

Inom sektor miljö och samhällsbyggnad har en digital plan tagits fram med syfte att främja 
en sömlös digitalsamhällsbyggnadsprocess. Planen sträcker sig initialt till slutet av 2023 och 
några av målsättningarna handlar om att alla blanketter ska göras om till e-tjänster, att skapa 
en digital brevlåda och att automatisera/robotisera enklare administrativa processer. För att 
arbeta mot dessa målsättningar krävs både resurser i form av tid för det faktiska arbetet, 
både från handläggare och administratörer, men det kan även komma att ställa krav på nya 
kompetenser hos medarbetarna.  

5. Resursbehov av handläggningstid per 
verksamhetsområde 

I detta avsnitt redovisas resursbedömningen per verksamhetsområde. Redovisningen är 
indelad i sju övergripande verksamhetsområden. Dessa är miljöskydd, förorenade områden, 
hälsoskydd, små avlopp, livsmedel, naturvård och administration. För varje område 
redovisas en beskrivning av verksamhetsområdet, en analys av resursbehovet den närmaste 
treårsperioden samt en sammanställning av resursbehovet. 

Bedömningen av behovet görs utifrån de specifika förutsättningarna i kommunen för 
respektive verksamhetsområde, där nedan faktorer tas hänsyn till. 

• Antal tillsynsobjekt i kommunen. 
• Status på mark, luft och vatten i kommunen i förhållande till uppsatta mål och 

åtgärdsprogram inom området. 
• Uppföljning av utfört arbete. (Det kan t.ex. vara något som låg med i förra årets planering 

som inte kunde utföras av någon anledning. Då ökar det på behovet för kommande 
period.). 

• Mängd inkomna ärenden. 
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• Förändrade/nya lagar, förordningar, reglementen eller riktlinjer. 
• Annan förändring i omvärlden som till exempel pandemi.  

Som underlag till de uppgifterna om antal objekt och timmar finns ett beräkningsunderlag i 
form av en excelfil. I beräkningsunderlaget finns även mer detaljerad information om timmar 
per område. 

5.1 Miljöskydd 

Beskrivning av området 
Miljöskydd omfattar framför allt den tillsyn som utgår från kapitel 9, exklusive hälsoskydd, 
14 och 15 i miljöbalken. Miljöskyddstillsynen syftar till att förbättra och trygga en god miljö 
utomhus och till att förhindra och förebygga utsläpp till mark, luft och vatten.  

Miljöskyddsområdet är brett och inbegriper delområden som miljöfarliga verksamheter, 
avfall, hantering av massor samt kemiska produkter. Inom området ingår tillsyn på alla 
objekt som omfattas av tillsyn enligt kapitel 9 i miljöbalken. Detta omfattar B- och C-
verksamheter såväl som U-verksamheter. Arbetet bedrivs främst genom planerad tillsyn, 
handläggning av prövningsärenden, remissyttranden i tillståndsärenden samt inspektioner i 
samband med klagomål eller tillbud.  

I den planerade tillsynen ingår normalt att kontrollera egenkontroll, kemikaliehantering, 
avfallshantering, gödselhantering samt utsläpp till vatten, luft och mark. Förutom tillsynen 
över användningen av kemikalier hos miljöfarliga verksamheter ansvarar kommunen för 
tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel 
förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer.  

Inom området ingår även att hantera olika ansökningar, anmälningar. Det kan vara prövning 
av sopdispenser, gödseldispenser, anmälan av avfall för anläggningsändamål, 
värmepumpstillstånd, anmälningsärenden och tillståndsansökningar.  

I området ingår även granskning och registrering av inskickade kontrollrapporter för 
köldmedia. Myndigheten handlägger även anmälningar om installation av nya 
köldmedieanläggningar och cisterner samt skrotning av cisterner.  

Inom växtskyddsmedelskontrollen som numer omfattas av EU:s kontrollförordning (EU) 
2017/625 om offentlig kontroll finns krav på att alla yrkesmässiga verksamheter som 
hanterar växtskyddsmedel ska ha regelbunden kontroll av kontrollmyndigheten oavsett 
storlek. Här innefattas både försäljare och yrkesmässiga användare. Det medför att ökade 
resurser behöver läggas på att riskklassa alla aktuella verksamheter, hålla register 
uppdaterade och klara av att kontrollera verksamheterna inom kontrollintervallerna som 
normalt ligger inom 1-5 år. Det är i dagsläget oklart hur många verksamheter som berörs. 

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, begränsad klimatpåverkan, frisk 
luft, skyddande ozonskikt, ingen övergödning, grundvatten av god kvalitet, god bebyggd 
miljö. 
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Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid 
I kommunen finns i nuläget cirka 95 verksamheter (13 B-verksamheter och ca 82 C-
verksamheter) som miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun har tillsynsansvaret för. 
Dessa har högsta prioritet och de flesta får tillsyn årligen. 

Under perioden behöver särskilt fokus läggas på tillsyn gällande dagvattendammar för att nå 
målen i den nationella tillsynsstrategin samt Ulricehamns kommuns VA-plan, vilket även är 
en del av det nationella miljömålet begränsad miljöpåverkan. 

Särskilt fokus behöver ske på tillsyn av avfallstransporter för att nå målen i den nationella 
tillsynsstrategin. 

Ulricehamns kommun är en expansiv kommun och antalet miljöfarliga verksamheter 
uppskattas öka med 8 %. 

Vi har sett en förbättring i kommunikationen till följd av det utvecklingsarbete miljöenheten 
genomfört inom tillsynsområdet och därmed en minskning i antalet kompletteringar och 
minskad snitthandläggningstid per ärende. Förhoppning är att den arbetstid som frigjorts 
kommer kunna läggas på inventering av miljöfarliga verksamheter.  

Den styrda tillsynen inbegriper även granskning av inskickade rapporter gällande köldmedia, 
miljörapporter samt den statligt styrda miljöövervakningen. 

Händelsestyd tid 
Specifikt inom miljöskyddsområdet ingår i den händelsestyrda tiden bland annat 
handläggning av anmälan om återanvändning av avfall, ansökan om spridning av 
växtskyddsmedel, ansökan om dispens för hushållsavfall, tillstånd eller dispens för cisterner 
samt ansökan om tillstånd för inrättande av värmepumpsanläggning. 

Miljöenheten har arbetat med att ta fram och utveckla enhetens e-tjänster.  
De positiva effekterna av skapandet och utvecklingen av e-tjänsterna har varit minskad 
administration samt en smidigare handläggningsprocess som bidragit till effektivare 
ärendehantering. 

Den tid som frigjorts förväntas under perioden användas vid handläggning av prövningar 
inom vattenskyddsområde. Detta med anledning av inrättandet av ett nytt 
vattenskyddsområde i Ulricehamns kommun. Därtill uppskattas den händelsestyrda tiden att 
öka med 50 timmar.  

Behovsprioriterad tid 
I dagsläget är det 70 U-verksamheter som har regelbunden tillsyn. Det vill säga som besöks 
1–2 gånger per treårsperiod.  

Det finns omkring 24 U-verksamheter som besöks mer sällan men inom en 4-6-årsperiod. 
Detta antal bedöms kunna öka efter inventeringen är gjord. 

För resterande U-verksamheter i kommunen, cirka 59 stycken, bedöms tillsynsbehovet vara 
relativt stort. Tillsyn kommer att ske i projektform genom inventering. Beräknad tidsåtgång 
är cirka 100 timmar. Inventeringsprojektet förväntas bli klart under tidsperioden men 
eventuellt kanske inventeringstakten slås av på grund av att fler verksamheter eventuellt fått 
mer regelbunden tillsyn efter inventeringen. 
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Inom jordbrukstillsynen finns det ett uppdämt behov av inventering och tillsyn på U-
verksamheter. Yrkesmässiga verksamheter som hanterar växtskyddsmedel yrkesmässigt 
behöver riskklassas och ska ha regelbunden kontroll. Det regelbundna kontrollintervallet för 
sådana verksamheter ligger mellan 2 till 5 år.  

Tillsyn vattentäkter 
Det finns även ett behov av att bedriva tillsyn på kommunens kommunala vattentäkter och 
VA-huvudmannens egenkontroll, samt att följa upp de tillstånd till hantering av för 
grundvattnet skadliga ämnen som beviljats för verksamheter inom vattenskyddsområde och 
som inte ingår i ordinarie tillsyn. Den senare tillsynen bedrivs lämpligen i projektform. 
Behovet uppskattas till 50 timmar per år för perioden 2023-2025. 

Enligt åtgärdsprogrammet från vattenmyndigheterna ska kommunen stärka skyddet kring 
allmänna och kommunala vattentäkter. 

Tillsynsfrekvens miljöskydd Behov 2023 Behov 2024 Behov 2025 
U-verksamheter med regelbunden tillsyn 1-
3 års intervall 

51 h 72 h 72 h 

U-verksamheter med regelbunden tillsyn 4-
6 års intervall 

6 h 66 h 66 h 

U-verksamheter med projektinriktad tillsyn 
– inventering 

150 h 102 h 102 h 

Totalt 207 h 240 h 240 h 
Tabell 2.Sammanställning tillsynsbehov på U-verksamheter miljöskydd. 

 
Tillsynsfrekvens jordbruk Behov 2023 Behov 2024 Behov 2025 
U-verksamheter med regelbunden tillsyn 2-3 
års intervall 

174 h 174 h 174 h 

U-verksamheter med regelbunden tillsyn 4-5 
års intervall 

78 h 78 h 78 h 

U-verksamheter med regelbunden tillsyn 6-
10 års intervall  

204 h 204 h 204 h  

U-verksamhet med sporadiskt 
tillsynsbehov/projekttillsyn 

20 h 20 h 20 h 

U-verksamheter i behov av inventering 300 h  300 h  180 h 
Totalt 776 h 776 h 656 h 

Tabell 3.Sammanställning tillsynsbehov på U-verksamheter jordbruk. 

 
Tillsyn avseende dagvattendammar 
Under perioden finns ett fortsatt behov av tillsyn på dagvattendammar i enlighet med den 
nationella tillsynsstrategin samt Ulricehamns kommuns VA-plan. I kommunen finns 17 
dagvattendammar. Tidsåtgång beräknas till 100 timmar. 

Sammanställning av resursbehov – miljöskydd 
Den uppskattade tiden för handläggning inom miljöfarlig verksamhet ligger på totalt 4873 
timmar. Vilket motsvarar på ett behov av 4,43 årsarbetare för att uppfylla tillsynsbehovet 
inom området, när vi räknar med att en handläggningstid på 1100 timmar per årsarbetskraft. 
Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur 6 nedan. 
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Figur 2. Figuren visar på resursbehovet för miljöskydd 2023 -2025. 

5.2 Förorenade områden 

Beskrivning av området 
Detta avsnitt omfattar framför allt den tillsyn som utgår från kapitel 10 i miljöbalken. 
Tillsynen omfattar potentiella och konstaterade föroreningsskador i mark, grundvatten, 
ytvatten, sediment och byggnader.  

Att identifiera, undersöka och åtgärda områden som förorenats av befintliga eller tidigare 
verksamheter är ett viktigt led i arbetet att minska riskerna för att människor och miljö 
utsätts för farliga ämnen.  

I den nationella strategin för miljöbalkstillsynen föreslås förorenade områden få hög prioritet 
för att uppnå satta miljömål. 

Förenklat kan resursbehovet för tillsyn av förorenade områden delas in i egeninitierad tillsyn 
av prioriterade förorenade områden, tillsyn av objekt som ännu inte inventerats samt 
händelsestyrd tillsyn. Därutöver tillkommer resursbehov för viss administration samt 
eventuella tillsynsprojekt.  

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö.  

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid 
Styrd tid förekommer inte inom förorenade områden. Tillsynsbehovet är främst 
behovsprioriterat och händelsestyrt. 

Händelsestyrd tid 
I området ingår handläggning av anmälan enligt Miljöbalken när föroreningar påträffas vid 
exempelvis grävarbeten och byggnationer samt vid klagomål eller tillbud. Vid klagomål och 
tillbud bedrivs även tillsyn och uppföljning av efterbehandlingsåtgärder/ sanering/ 
avhjälpandeåtgärder.  

Utifrån den exploatering som sker och kommer att ske inom kommunen är bedömningen att 
antalet anmälningar om sanering kommer att öka under de närmaste åren.  

Behovsprioriterad tid 
Den huvudsakliga tillsynstiden hamnar under behovsorienterad tid. Tillsynstakten styrs av 
det nationella miljökvalitetsmålet för förorenade områden och mer preciserade regionala 
delmål. 
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Det nationella målet är att alla förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de 
inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön 2050. Det vill säga de mest 
prioriterade områdena behöver åtgärdas. 

Genom att årligt uppdatera EBH-stödet har miljöenheten god kännedom om objekt som 
identifierats och branchklassats av Länsstyrelsen. Branschklassningen är en 
gruppriskklassning som baseras på generella bedömningar utifrån vilken verksamheten/ 
bransch som funnits på platsen. I EBH-stödet finns idag 227 identifierade områden. Ett 
identifierat potentiellt förorenat område, behöver inte vara förorenat i praktiken eller komma 
att kräva efterbehandlingsåtgärder. 

Efter branchklassning inträder inventeringsfasen när objekten riskklassas. Riskklassningen 
är ett första steg för att avgöra vilka områden man bör gå vidare med. Många områden kan 
avskrivas i ett senare utredningsskede. Det är därför viktigt att bedöma resursbehovet även 
för genomförande av denna inventering. Motsvarande insatser kan bli aktuella även för ännu 
inte identifierade objekt som aktualiseras exempelvis efter tips från allmänheten eller annan 
tillkommande information, som exempelvis ny information om föroreningar eller 
föroreningskällor. 

Av kommunens 227 branchklassade objekt har 66 av dessa har genomgått en inventering och 
fått en riskklass. 

Behovet har beräknats utifrån antalet ännu inte inventerade kommunala tillsynsobjekt. Vi 
har vid bedömning av behovet använt oss av en schablontid på 8 timmar per objekt. Vilket 
ger ett totalt behov på 1228 timmar. För att uppnå miljömålet giftfri miljö ska alla objekt i 
riskklass 1 och 2 vara åtgärdade innan 2050. Inventeringen av verksamheter behöver därför 
färdigställas inom en tioårsperiod. Det ger ett behov på 130 timmar per år. 

Kommunen har för närvarande tre objekt i riskklass 1 och nio objekt i riskklass 2. Om objekt 
med riskklass 1 eller 2 ska åtgärdas krävs olika mängd handläggningstimmar beroende på om 
kommunen är huvudman eller om det finns en ansvarig verksamhetsutövare. Om ansvarig 
verksamhetsutövare saknas kan objektet inte längre att kunna drivas framåt via tillsyn utan 
det krävs att kommunen söker statliga bidrag för dessa objekt. Fördelningen av statliga 
bidrag beror på exempelvis nationella prioriteringar och tillgång till bidragsmedel. Om 
kommunen beviljas statliga bidrag för genomförande av eventuella bidragsfinansierade 
utredningar och åtgärder kan tillsynen fortsätta för dessa områden på samma sätt som för 
den egeninitierade tillsynen.  

Tillsynen delas in i tre faser: utredning, åtgärd och uppföljning.  

För de förorenade områden som drivs med bidragsmedel är behovet av tillsyn fördelat på den 
tid som regleras i beslutet om statliga bidrag. Behovet beräknas uppgå till 200 timmar 
årligen. 

Sammanställning av resursbehov - förorenade områden 
För att minska riskerna med de förorenade områdena och för att klara ovanstående 
klassnings- och åtgärdskrav behövs en högre åtgärdstakt under de kommande åren, vilket 
kräver ytterligare resurser.  
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Den uppskattade tiden för handläggning inom förorenade områden ligger på drygt 616 
timmar. Vilket motsvarar på ett behov av 0,56 årsarbetare för att uppfylla tillsynsbehovet 
inom området. Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur 7 nedan. 

 
Figur 3. Figuren visar på resursbehov för förorenade områden 2023 - 2025. 

5.3 Hälsoskydd 

Beskrivning av området 
Detta avsnitt omfattar den hälsoskyddstillsyn som utgår från kapitel 9 i miljöbalken samt 
andra lagar som Smittskyddslagen, Strålskyddslagen och Lag om tobak och liknande 
produkter.  

Hälsoskyddstillsynen syftar till att skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller 
allmänna lokaler och lokaler där människor får vård eller behandling, samt smittskydd. 
Nämndens ansvar är att undanröja och förebygga olägenheter. 

Tillsynsobjekten delas in i anmälningspliktiga (H) och icke anmälningspliktiga (UH) 
verksamheter.  

Anmälningspliktiga verksamheter (H) är: 

• Skärande och stickande hygieniska behandlingar 
• Bassängbad som är tillgängliga för allmänheten och för större sällskap 
• Förskolor, skolor, fritidshem och gymnasier 
• Kosmetiskt solarium som upplåts till allmänheten 

Enligt 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunen ägna 
särskild uppmärksamhet åt nedan områden. 

• Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen. 
• Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande. 
• Samlingslokaler där många människor brukar samlas. 
• Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig 

bostad. 
• Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra 

liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av 
många människor. 

• Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling. 
• Lokaler för förvaring av djur. 
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Andra verksamheter som också omfattas av hälsoskyddstillsyn. 

• Evenemang med höga ljudnivåer; t.ex. konserter, festivaler, föreställningar. 
• Strandbad. 

Verksamheter som inte är anmälningspliktiga omfattas av behovsprioriterad tillsyn och 
händelsestyrd tillsyn. Utöver att hantera anmälningar och bedriva tillsyn ingår även att 
kontrollera att fastighetsägarna genom mätningar säkerställt att hyresgäster inte riskerar att 
utsättas för höga radonhalter.  

Smittskydd 
Smittskyddsarbetet ska förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar och regleras 
i Smittskyddslagen. Miljöenheten arbetar för att förhindra objektburen smitta i sitt 
tillsynsarbete. Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och 
människa. Alla typer av objekt och djur ingår i begreppet, till exempel ventilations-
anläggningar, vattenanläggningar utomhus eller inne i fastigheter och andra 
vatteninstallationer, vilda djur, skadedjur och sällskapsdjur. 

Arbetet med smittskydd innebär också mycket annat inom flera av kommunens 
tillsynsområden enligt miljöbalken.  

Tobakslagen, rökfria miljöer 
För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är 
förbjudet att röka. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar 
börjar röka. Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och lokaler dit 
allmänheten har tillträde. Det gäller till exempel lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och 
sjukvård, hotell, allmänna färdmedel och restauranger och caféer. Privatbostäder omfattas 
inte av rökförbudet. Rökförbudet omfattar även vissa allmänna platser utomhus som bland 
annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus samt 
inhägnade platser för idrott och lek. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, 
örtprodukter för rökning med mera.  

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, Frisk luft, God bebyggd miljö, 
Säker strålmiljö. 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid 
I den styrda tillsynen inom hälsoskydd ingår anmälningspliktiga verksamheter (H-
verksamheter) som skolor, förskolor, bassängbad, solarium och de som innebär risk för 
spridning risk av sjukdom genom blodsmitta. I kommunen finns i nuläget cirka 76 H-
verksamheter som miljö- och byggnämnden har tillsynsansvaret för. Dessa har högsta 
prioritet och får regelbunden tillsyn.  

Kommunens folkmängd växer och med det behovet av offentlig och privat service. Ökad 
tillsyn förväntas för bostäder, skolor, förskolor, äldreomsorgslokaler samt olika former av 
service knutna till den växande folkmängden. 

Händelsestyrd tid 
Händelsestyrd tid omfattar bland annat hantering av ansökningar, anmälningar, klagomål, 
remisser, samt rådgivning och stöd. Även tid för överklagningsärenden, 
miljösanktionsavgifter och anmälan om brott enligt miljöbalken ingår i den händelsestyrda 
tillsynen. Specifikt inom hälsoskyddsområdet ingår bland annat handläggning av anmälan 
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om nya lokaler och verksamheter, anmälan/klagomål om olägenhet för människors hälsa, 
anmälan eller ansökan utifrån lokala föreskrifter m.m. Här ingår även extra tillsyn som går 
utöver den normala planerade tillsynen och som har sin orsak i bristande efterlevnad av 
lagstiftningen.  

Behovsprioriterad tid 
Den behovsprioriterade tiden omfattar den planerade tillsynen på de verksamheter som inte 
är anmälningspliktiga som flerbostadshus, tillfälliga boenden, vårdlokaler, gruppboenden, 
idrottslokaler, frisörer, fotvård, strandbad, samlings-lokaler m.m. Dessa objekt kallas UH-
objekt. Den kan även omfatta nationella och länsvisa tillsynsprojekt, inventeringar med 
mera. I kommunen finns uppskattningsvis 237 -UH objekt, och där bedömningen är att 
tillsynsbehovet på ca 300 h/år i dagsläget täcks av befintliga resurser för området.  

Sporadiskt tillsynsbehov 

Enskilda vattentäkter 
Vattentäkter som genomsnitt tillhandahåller mindre än 103 m/dygn, eller försörjer färre än 
50 PE, omfattas av miljöbalkslagstiftningen och Livsmedelsverkets allmänna råd om enskild 
dricksvattenförsörjning. Det nationella miljömålet Grundvatten av god kvalitet samt 
ramdirektivet för vatten medför krav på Sveriges län och kommuner att tillämpa 
skyddsåtgärder för alla vattentäkter som försörjer mer än 50 personer. Den kommunala VA-
planen visar på ett utredningsbehov för att skydda kommunens större vattentäkter. Under 
2022 genomförs en inventering samt skrivbordstillsyn av större enskilda vattentäkter för att 
sedan gå vidare och utreda behov av skydd. Detta regleras i så fall i kommunens lokala miljö- 
och hälsoskyddsföreskrifterna. Ett ökat resursbehov finns därmed för detta område.  En 
konsekvens av att utreda skyddsbehovet för kommunens större vattentäkter är det merarbete 
som skapas för kontaktetablering, konsultering, samt en utredning av intressekonflikter. 
Därmed kommer handläggningsbehovet öka de kommande tre åren. Denna ökning bedöms 
fortgå fram till att det nationella målet har uppnåtts genom skyddsåtgärder för större 
vattentäkter och ett säkrande av framtida dricksvatten.  

Sammanställning av resursbehov – hälsoskydd 
Årets utredning visar på ett behov av 0,78 årsarbetare för att uppfylla tillsynsbehovet inom 
hälsoskydd 2023. Den uppskattade tiden för handläggning inom området ligger på cirka 860 
timmar och vi räknar med att en genomsnittlig handläggare kan arbeta 1100 timmar med 
myndighetsutövning. Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur 8 
nedan. 

 
Figur 4. Figuren visar resursbehovet för hälsoskydd 2023 -2025. 
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5.4 Små avlopp 

Beskrivning av området 
Små avlopp är avloppsanläggningar som är dimensionerade för mindre än 25 
personekvivalenter. Inrättandet av små avloppsanläggningar kräver tillstånd enligt 
miljöbalken. Tillsynen omfattar alla små avlopp som finns i kommunen och den syftar bland 
annat till att minimera smittspridning, läckage av syreförbrukande ämnen och närsalter. 

I kommunen finns idag cirka 4300 hushåll med små avlopp. Av dessa uppskattas cirka 25–35 
% av alla anläggningar vara godkända enligt lagens mening, det vill säga de har gällande 
tillstånd samt en väl fungerande reningsfunktion. En stor andel av avloppsanläggningarna 
bedöms vara inrättade på 60- och 70-talet med slamavskiljare och infiltrationsdiken med 
bristfällig anpassning till grundvattenvariationer och genomsläpplighet. Kommunen har som 
mål att samtliga enskilda avloppsanordningar i kommunen inom rimlig tid ska ha en 
reningsfunktion som säkerställer att näringsämnen och bakterier reduceras till accepterade 
nivåer. För att uppnå detta behöver en tillsynstakt på cirka 275 avlopp per år hållas. Det 
innebär i tid att cirka 3137 timmar krävs under 2023, med en successiv ökning av behovet till 
ca 4333 timmar per år 2026 och framåt. Det krävs därför en förstärkning i personalresurser 
för att kunna uppnå det uttryckta målet.  

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, 
Levande sjöar och vattendrag, samt Ingen övergödning 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid 
Styrd tid förekommer inte inom området för små avlopp. Tillsynsbehovet är framför allt 
behovsprioriterat. 

Händelsestyrd tid 
Inom området för små avlopp ingår framför allt handläggning av avloppsansökningar men 
också slamtömningsdispenser, förbud, yttranden i förhandsbesked från byggenheten med 
mera. Här ingår även rådgivning med entreprenörer och fastighetsägare vid nyanläggning av 
avlopp samt rådgivning vid fastighetsförsäljning.  

Med en tillsynstakt på 275 anläggningar per år beräknas nämnden behöva handlägga 
närmare 300 ansökningar om tillstånd till enskilda avlopp inom ett par år och cirka 20 
förelägganden om förbud.  

Behovsprioriterad tid 
Den behovsprioriterade tillsynen för små avlopp omfattar inventering och tillsyn av enskilda 
avlopp och minireningsverk, samt tillsynsprojekt. Tillsynen är upplagd så att den enskilde 
fastighetsägaren ges fyra år från det att den första informationen går ut om att inventering 
kommer att ske till dess att ett bristfälligt avlopp ska vara åtgärdat. De kontroller som 
genomförs genererar ärendehantering i olika former ett flertal år framåt. Det är därför 
mycket viktigt med kontinuitet vad gäller resurser för att inte riskera att få oacceptabelt långa 
handläggningstider när ansökningar gällande ny avloppsanläggning kommer in till 
myndigheten.  

På grund av den ärendehantering som dom årliga kontrollerna generar finns ett utökat 
resursbehov de kommande åren. Målsättningen är att tillsynen anpassas för att nå en hållbar 
utveckling och miljökvalitetsmålen. Arbetssättet följer Havs- och Vattenmyndighetens 
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tillsynsvägledning. Behovsökningen de kommande åren visar på vikten att ligga i framkant 
för att säkerställa att arbetet kan fortgå obehindrat för att säkerställa att inte hamna efter i 
arbetet.  Med nuvarande resurser beräknas åtgärdstakten ligga omkring 2.8-3 %. En hållbar 
åtgärdstakt motsvarar cirka 6-7 %. 

Sammanställning av resursbehov – små avlopp 
Utredningen för enskilda avlopp visar att behovet till 2023 har ökat till 2,85 tjänster.  

Till 2024 har behovet ökat ytterligare till 3,24 tjänster och uppgår 2025 till 3,7 tjänster. 
Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur 9 och vi räknar med att en 
genomsnittlig handläggare kan arbeta 1100 timmar med myndighetsutövning. 

 
Figur 5. Figuren visar resursbehovet för små avlopp 2023 -2025. 

5.5 Livsmedel 

Beskrivning av området 
Syftet med livsmedelslagstiftningen och livsmedelskontrollen är att alla konsumenter får 
säkra livsmedel som är producerade och hanterade i enighet med lagstiftningen. Det innebär 
att de ska hanteras på ett hygieniskt sätt så att konsumenten inte blir sjuk och vara rätt 
märkta så att konsumenten inte blir lurad. 

Livsmedelsföretag och livsmedel kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska vara riskbaserad, 
ändamålsenlig och likvärdig för alla företag och organisationer. Verksamheterna delas upp 
efter typ av livsmedel; dricksvatten, livsmedelstillverkning och livsmedelhanering. Denna 
uppdelning bygger på de krav som finns på årlig rapportering till livsmedelsverket.  

Nytt tillsynsområde från och med 2022 är kontroll av material i kontakt med livsmedel. 
Kontrollen kommer delvis ingå i registrerade livsmedelsverksamheters planerade tillsyn men 
det kommer tillkomma objekt som tillverkar, förädlar, importerar och säljer kontaktmaterial. 

Vägledande miljökvalitetsmål för området: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri 
miljö, Grundvatten av god kvalitet. 

Nationella operativa mål: Livsmedelsverket tar fram de nationella operativa målen och i 
skrivande stund är målen för tidsperioden 2023-2025 ännu inte publicerade.  

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid  
Den huvudsakliga kontrolltiden inom området livsmedel utgörs av styrd tid dvs planerad 
kontroll på registrerade verksamheter. Inom en treårsperiod ska alla verksamheter och alla 
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relevanta lagstiftningsområden kontrolleras. Från och med 2024 kommer tillsynsintervallet 
ändras och frekvensen kommer att ändras till en femårsperiod. Vid varje kontrolltillfälle görs 
en baskontroll, vilket innebär att man tittar på allmän hygien, säker hantering, 
temperaturkontroll. Denna kontroll utgör majoriteten av kontrollerna. Övriga 
lagstiftningsområden så som till exempel allergihantering, märkning, näringsvärden, 
provtagning, import, material i kontakt med livsmedel blir fördjupade kontroller som kan 
fördelas fritt över en treårsperiod. Viktiga nationella mål så kallade operativa mål för 
livsmedelskontrollen hittar man även i den nationella planen för kontrollen i 
livsmedelskedjan (NKP). Detta kan göra att behovet att kan variera från år till år.  

I kommunen finns i nuläget cirka 180 livsmedelsverksamheter samt 25 
dricksvattenanläggningar som miljö- och byggnämnden har kontrollansvaret för. 

Vi håller just nu på att inventera hur många anläggningar som tillverkar, förädlar, importerar 
och säljer kontaktmaterial i vår kommun. Miljöinspektörerna kommer vara behjälpliga med 
detta eftersom de har kännedom om kommunens industrier. I dagsläget är det svårt att 
bedöma hur stort tillsynsbehovet kommer att bli. Kontrollen av dessa påbörjas 2024. 

Händelsestyrd tid 
Händelsestyrd tid omfattar bland annat hantering av anmälningar, klagomål, 
livsmedelsburna utbrott, remisser, samt rådgivning och stöd. Specifikt inom området för 
livsmedelskontrollen ingår bland annat handläggning av anmälan om registrering, RASFF, 
misstänk matförgiftning, sanktionsbeslut, kontroll av ny registrerade verksamheter mm. Här 
ingår även uppföljande tillsyn som går utöver den normala planerade tillsynen och som har 
sin orsak i bristande efterlevnad av lagstiftningen. 

Under 2023 kommer förberedelserna inför den nya riskklassningen påbörjas. Det kommer 
innebära att alla verksamheter ska omklassas vilket är ett omfattande arbete och beräknas ta 
500 timmar extra utöver det beräknade resursbehovet. Arbetet ska vara klart 2024 då den 
nya riskklassningsmodellen införs i hela Sverige. 

Under 2024 kommer även efterhandsdebitering införas, vilken kan innebära mer 
administrativt arbete för fakturering efter utförd kontroll. 

EUs vattendirektiv har gjorts om och detta innebär att ny lagstiftning kommer tas fram. 
Detta kan komma att påverka tillsynsbehovet inom dricksvattenområdet från och med 2023. 

I den händelsestyrda livsmedelskontrollen ingår bevakning av det EU-gemensamma 
systemet för kommunikation av RASFF meddelanden. Systemet är webbaserat och används 
för att snabbt få bort livsmedel från marknaden som på olika sätt kan vara skadliga för 
människors hälsa. Livsmedelsverkets krav är att kommunerna ska bevaka systemet varje 
vardag. När en varning kommer ska kommunen skyndsamt informera berört 
livsmedelsföretag och se till att företaget följer livsmedelslagen, stoppar livsmedlet och 
informerar konsumenter och berörda företag.  

 

Behovsprioriterad tid 
Under kommande treårsperiod kommer vi att medverka i projekt som berör de operativa 
målen, samt projekt inom miljösamverkan som är relevanta för vår kontroll. 
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Animaliska biprodukter (ABP) 
Animaliska biprodukter omfattas av en särskild lagstiftning från EU där miljönämnden har 
kontrollansvar. På livsmedelsanläggningar handlar det om att avfall med animaliskt 
ursprung hanteras och transporteras bort på rätt sätt. Denna kontroll bedöms ha lågt 
kontrollbehov och görs lämpligen i projektform.  

ABP omfattar också kontroll av bl.a. förvaring av animaliska biprodukter inom 
primärproduktionen, nedgrävning av kadaver från djurhållning och stallgödsel för säker 
hantering och minimering av smittorisker och olägenheter. Denna kontroll bedöms också ha 
lågt kontrollbehov och görs normalt i samband med övrig miljötillsyn på jordbruk och 
hästhållning.  

Kontrollområdet ingår i nationella kontrollplanen (NKP) 2022-2025 där målet är att alla 
kontrollmyndigheter ska utföra riskbaserad kontroll och följer upp att avvikelser åtgärdas 
samt att verktyg och förutsättningar finns för att genomföra sådan kontroll.  

Sammanställning av resursbehov – livsmedel 
Årets utredning visar på ett fortsatt behov av cirka 2 årsarbetare för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom området livsmedelskontrollen 2023-2025. Den uppskattade tiden för 
handläggning inom området ligger totalt på 2153 timmar och om vi räknar med att en 
genomsnittlig handläggare kan arbeta 1100 timmar med myndighetsutövning. Timmarna är 
uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt figur 10.  
 

 
Figur 6. Figuren visar resursbehovet för livsmedel 2023 -2025. 

5.6 Naturvård och skyddade områden 

Beskrivning av området 
Detta avsnitt omfattar framförallt den tillsyn som utgår från kapitel 7 i miljöbalken. 

Ulricehamns kommun har ansvar för tillsyn av nedan områden. 

• Naturreservat (som har beslutats av kommunen) 
• Kulturreservat (som har beslutats av kommunen) 
• Naturminne (som har beslutats av kommunen) 
• Vattenskyddsområde (som har beslutats av kommunen) 
• Biotopskyddsområde (som har beslutats av kommunen) 
• Djur- och växtskyddsområde (som kommunen har meddelat föreskrifter om enligt 7 

kap.)  
• Strandskyddsområde (utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 §) 
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• Områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen 
enligt 7 kap. 

När det gäller områden med naturvård ska tillsynen syfta till att bevara den biologiska 
mångfalden. I fallet med strandskyddsområden innefattas även att bevara allmänhetens 
tillgång till strandnära områden. Miljö- och byggnämndens ansvar inom naturvård 
inbegriper tillsyn över kommunens skyddade områden, handläggning av 
strandskyddsdispenser samt övriga naturvårdsprojekt. Det ingår även bevakning och 
rådgivning angående naturvärden i samband med olika former av exploatering, till exempel 
vid detaljplanearbete och förhandsbesked.  

En stor del av kommunens yta består av skyddsvärd natur och arbetet syftar till att bevara 
sådana områden. Det inkluderar skydd av till exempel våtmarker, naturskogar och 
ädellövskogar. Många av de här områdena omfattas av formellt skydd i form av exempelvis 
riksintressen, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden, naturminnen samt natur- och 
kulturreservat. I kommunen finns dessutom två fågelskyddsområden, Lindö i Tolken och 
Blåhall i anslutning till Vist. 

Arbetet med ekosystemtjänster ska genomsyra kommunens arbete och det är centralt att den 
aspekten lyfts i samband med planering av exploatering. Likväl är biologisk mångfald en 
prioriterad fråga som alltid ska hanteras i samband med olika projekt.       

Vägledande miljökvalitetsmål för området 
Ett rikt växt- och djurliv, Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap och Grundvatten av god kvalitet. 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid  
Styrd tid förekommer inte inom området för naturvård. 

Händelsestyrd tid 
Nämnden handlägger ca 50 strandskyddsdispenser per år. Dessa dispenser tar ca 450 
timmar att handlägga. Naturvårdsfrågor dyker också ofta upp i samband med 
remissförfrågningar från andra enheter inom kommunen samt från andra myndigheter, 
exempelvis Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Miljöenheten kan i vissa fall även agera som 
rådgivare när det gäller exempelvis arbete med detaljplaner och motioner. I arbetet ingår 
även att följa upp överklagade ärenden för att bevaka kommunens intressen. Kring årsskiftet 
utförs rapportering till myndigheter vad gäller den tillsyn som bedrivits under året. Totalt 
uppskattas den händelsestyrda tiden inom naturvård omfatta 628 timmar per år.  

Behovsprioriterad tid 
Den behovsprioriterade tiden inom området för naturvård inbegriper tillsynen över 
kommunens skyddade områden, informationsinsatser samt övriga naturvårdsprojekt. Totalt 
uppskattas den behovsprioriterade tiden omfatta 560 timmar per år.  

Djur- och växtskyddsområde 
Strikt skyddade djur- och växtarter behöver tas hänsyn till vid exploatering av nya områden. 
Det är viktigt att bygga upp kunskap om förekomst, habitatkrav och beteende för sådana 
arter och att dessa aspekter tas upp tidigt i exploateringsprocesser. Både för att undvika 
skada på arterna men även att för att undvika onödig ekonomisk skada vid sena upptäckter 
av skyddade arter i en planerings/projekteringsprocess. 
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Strandskydd 
Ulricehamn är en kommun med mycket vatten som vi är rädda om. Det finns därför ett behov 
att bedriva regelbunden tillsyn i områden kring våra sjöar och vattendrag. Totalt bedöms 
behovet för tillsyn vara 480 timmar per år. Omkring 400 timmar läggs på tillsyn av särskilt 
utvalda tillsynsområden medan omkring 80 timmar läggs på uppföljning av givna dispenser 
från tidigare år.  

Information och nätverk 
För att distribuera information om strandskyddsregler och annan naturvård bedöms 20 
timmar per år krävas. Det ämnas även att delta på diverse nätverksträffar, främst vad gäller 
länets naturvårdsgrupp. Men det kan även bli aktuellt att delta på vattenrådens möten. Tiden 
som kommer att behövas till ovanstående möten beräknas uppgå till 60 timmar fördelat på 2 
personer.     

Sammanställning av resursbehov – naturvård och skyddade områden 
Årets utredning visar på ett behov av cirka 1,1 årsarbetare för att uppfylla tillsynsbehovet 
inom naturvård 2023-2025. Den uppskattade tiden för handläggning inom området ligger på 
cirka 1200 timmar och vi räknar med att en genomsnittlig handläggare kan arbeta 1100 
timmar med myndighetsutövning. Timmarna är uppdelade mellan tillsynskategorierna enligt 
figur 11. 

 
Figur 7. Figuren visar resursbehovet för naturvård 2023 -2025. 

5.7 Serveringstillstånd och folköl 

Beskrivning av området 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning vars syfte bland annat är att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. För att begränsa alkoholens skadeverkningar ska kommunen bl.a. ansvara 
för tillsyn över serveringslokaler där servering av alkoholhaltiga drycker sker samt tillsyn 
över försäljning av folköl. Tillsynen ska vara riskbaserad, ändamålsenlig och likvärdig för alla 
verksamheter inom området. Verksamheter med serveringstillstånd delas upp i renodlade 
restaurangverksamheter respektive verksamheter med mer pub- och eller nattklubbsliknande 
karaktär. Tillsynen bedrivs av alkoholhandläggare och livsmedelsinspektör. Tillsyn av folköl i 
detaljhandel bedrivs av administratör med tillsynsansvar. 

Vid inkomna anmälnings- och ansökningshandlingar ska alkoholhandläggare alternativt 
administratör med tillsynsansvar granska handlingarna. För försäljning av folköl ska 
anmälningen godkännas, vilket beräknas ta 1 timme per anmälan, medan 
ansökningshandlingarna för ett serveringstillstånd kräver mer handläggning och beräknas ta 
mellan 10 och 15 timmar per ärende. 
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Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
Styrd tid  
Den huvudsakliga tillsynstiden inom området serveringstillstånd och folköl utgörs av styrd 
tid d.v.s. planerad tillsyn på tillståndsgivna och anmälda verksamheter. Alla verksamheter 
ska få minst ett tillsynsbesök per år. Den så kallade yttre tillsynen av serveringsställen utförs 
av två personer då den till viss del utförs under kvällar och nätter. 

Det görs också inre tillsyn på dessa verksamheter vilket bl.a. innebär administrativ tillsyn och 
kontroll som underhåll av tillståndsregister, kontakter med andra myndigheter, planering av 
tillsynsverksamhet, rapportskrivning och utarbetande av beslutsunderlag. Det är viktigt att 
hålla kontakt med Skatteverket, Kronofogdemyndighet och så vidare för att se till att 
tillståndshavare sköter sina ekonomiska förehavanden och den personliga vandeln i övrigt. 
En annan del kan vara att kontrollera försäljningsställenas annonsering och marknadsföring 
så att den inte uppenbart uppmuntrar till förtäring av alkoholhaltiga drycker. 

Vid anmärkningar, tips och rapport från polisen kan det bli aktuellt med ytterligare tillsyn. I 
Ulricehamns kommun finns 23 innehavare av stadigvarande serveringstillstånd. 
Försäljningsställen av folköl besöks varje år, i januari 2022 var de totalt 18 stycken. Tillsynen 
över folköl samordnas till viss del med tillsynen över tobak och receptfria läkemedel. 

När det gäller alkoholservering till slutna sällskap bedömer miljö- och byggnämnden att 
tillsynsbesök inte krävs om inte särskilda skäl föreligger. Det bör förekomma en viss inre 
tillsyn för att kontrollera så att tillställningen inte riskerar att bli allmän eller för att 
säkerställa så att föreningar som arrangerar serveringar är seriösa. 

Händelsestyrd tid 
Händelsestyrd tid omfattar bl.a. hantering av anmälningar/ansökningar, klagomål, remisser 
samt rådgivning och stöd. Här ingår även uppföljande tillsyn som går utöver den normala 
planerade tillsynen och som har sin orsak i bristande efterlevnad av lagstiftningen. 

Behovsprioriterad tid 
Förebyggande tillsyn i form av information, möten och utbildningar ska ske kontinuerligt. 
Information ges främst via informationsbrev men också ute på tillsynsbesök. Utbildningar 
erbjuds, i samarbete med Tillståndsenheten Borås stad, två gånger om året. 

Sammanställning av resursbehov – serveringstillstånd och folköl 
Årets utredning visar på ett fortsatt behov av cirka 0,4 årsarbetare för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom området under 2023-2025. Den uppskattade tiden för handläggning 
inom området ligger totalt på 393 timmar, för 2023, och vi räknar med att en genomsnittlig 
handläggare kan arbeta 1100 timmar med myndighetsutövning. Timmarna är uppdelade 
mellan tillsynskategorierna enligt figur 12. 

 



Behovsutredning 2023–2025 miljö- och byggnämnden, Miljöenheten 

Sida 28 av 31 
 

 
Figur 12. Figuren visar resursbehovet för serveringstillstånd och folköl 2022-2025. 

5.8 Tobakslagen, e-cigaretter och kontroll enligt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedel 

Beskrivning av området 
Miljö- och byggnämnden ska bedriva tillsyn över försäljning av tobak, tobaksvaror, 
elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare samt läkemedel som faller in under lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.  
Sedan 2019 ska de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd. Handläggningen är lika 
omfattande som för handläggning av serveringstillstånd. Det innebär att polisen och 
Skatteverket ska yttra sig samt att en bedömning av både ekonomisk och personlig 
lämplighet ska göras. I vissa ärenden ska även tullen och Kronofogdemyndigheten yttra sig. 
Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
samt förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. 
Enligt denna lag har kommunen ett tillsynsansvar gällande e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare på försäljningsstället.  
Kommunerna har tilldelats ansvaret att utföra tillsyn av receptfria läkemedel enligt 
bestämmelserna i lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunen ska 
kontrollera att regelverk efterlevs för att sedan rapportera till Läkemedelsverket vid större 
brister. 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden  
Styrd tid 
Den styrda tiden utgör den största delen av tillsynstiden inom området. Den innefattar 
tillsynsbesök, men även viss planering, inventering, utbildningar samt handläggarträffar. 
Samtliga tillsynsobjekt som säljer tobak, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
får tillsynsbesök en gång per år. Anmälningspliktiga verksamheter där handel med vissa 
receptfria läkemedel sker får ett tillsynsbesök vartannat år. I möjligaste mån samordnas 
tillsynen för dessa områden med tillsynen över försäljning av folköl. I Ulricehamns kommun 
finns det 17 anmälda försäljningsställen av tobak, 0 med elektroniska cigaretter samt 13 
försäljningsställen av receptfria läkemedel. 

Tillsyn över rökfria miljöer som skolmiljöer och serveringslokaler samordnas med 
hälsoskyddstillsynen respektive livsmedelskontrollen. När det gäller skolmiljöer bedrivs 
också tillsyn årligen.  

Händelsestyrd tid 
Händelsestyrd tid omfattar bl.a. hantering av anmälningar/ansökningar, klagomål, remisser 
samt rådgivning och stöd. Här ingår även uppföljande tillsyn som går utöver den normala 
planerade tillsynen. 
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Behovsprioriterad tid 
Förebyggande tillsyn i form av information, möten och utbildningar sker kontinuerligt. 
Information ges främst via informationsbrev men också ute på tillsynsbesök.  

Sammanställning av resursbehov – tobakslagen, e-cigaretter och kontroll enligt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
Årets utredning visar på ett fortsatt behov av cirka 0,14 årsarbetare för att uppfylla 
tillsynsbehovet inom området under 2023-2025. Den uppskattade tiden för handläggning 
inom området ligger totalt på 159 timmar och vi räknar med att en genomsnittlig 
handläggare kan arbeta 1100 timmar med myndighetsutövning. Timmarna är uppdelade 
mellan tillsynskategorierna enligt figur 13.  

 

 
Figur 13. Figuren visar resursbehovet för Tobakslagen, e-cigaretter och kontroll enligt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel 2023 – 2025.   

5.9 Övergripande arbete - administration och ledning 

Beskrivning av området 
För att nämndens arbete ska fungera ändamålsenligt och effektivt krävs ett löpande 
övergripande arbete i form av administration och ledning. Det är skattefinansierad tid, som 
inte är tillsynsrelaterad. Här ligger även all tid som chefer/ledning behöver lägga för att 
fullgöra sitt verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. 

Det administrativa arbetet innefattar dels administratörernas arbetsuppgifter, dels stöd till 
handläggarna i form av exempelvis debiteringar, expediering och delgivning m.m. Viss 
handläggning har också kunnat flyttas över på administrationen. Ständigt ökande krav på 
ärendehantering, dokumentation, tillkommande eller utökade arbetsuppgifter samt olika 
rapporteringsskyldigheter är några av faktorerna som leder till ökat administrativt arbete. 
Genom att arbeta i riktning mot mer kvalitetssäkrat myndighetsarbete ställer det också, med 
nödvändighet, ökade krav på en väl fungerande administration. 

Administrationen är också navet i enhetens systematiska kvalitets- och förbättringsarbete då 
mycket förbättringar och effektiviseringar identifieras och genomförs av administrationen. 
Mycket handlar om att genom tydlighet och enkelhet underlätta för handläggarna i deras 
arbete, men även att säkerställa en god service och tydlig information till 
verksamhetsutövare, allmänhet, politiker och andra utanför verksamheten.  



Behovsutredning 2023–2025 miljö- och byggnämnden, Miljöenheten 

Sida 30 av 31 
 

Analys av resursbehovet den närmaste treårsperioden 
En del i kvalitetsarbetet och att följa med i och anpassa sig till en ständigt föränderlig 
omgivning handlar om att digitalisera våra tjänster och automatisera våra processer. 
Digitalisering i enlighet med miljö- och samhällsbyggnads digitala plan syftar bland annat till 
att göra det enkelt att ansöka/anmäla ärenden till miljö- och byggnämnden, och att 
säkerställa att nämnden får in all information som behövs för att handlägga ärendet direkt.  

Robotiseringen syftar till att frigöra tid som idag läggs på monotona administrativa processer 
till mer kvalitativa och stimulerande arbetsuppgifter. Det finns ett ökande krav på dessa 
tjänster, både från samhället och från arbetstagarna, och att tillgodose dessa krav kräver 
ökade resurser. 

Arbetet med att digitalisera enhetens fysiska arkiv har startats igång under 2021, under en 
begränsad period under hösten 2021 och våren 2022 har det tillsatts extra personalresurser 
för detta. Men för att arbetet ska kunna slutföras krävs extra resurser i form av ytterligare en 
tjänst under en period på cirka två till tre år.  

Sammanställning av resursbehov - administration 
Årets utredning visar att cirka 3 årsarbetare behövs för att uppfylla behovet av administration 
och ledning under kommande år. När digitaliseringen av det fysiska arkivet är färdigt 
kommer resursbehovet för det området att minska, samtidigt förväntas behovet av resurser 
för annan digitalisering och robotisering öka. 

6. Resursbehov sammanställning 
Behovsutredningen omfattar en period på tre år. För att få en någorlunda jämn 
resursfördelning mellan åren och därmed lättare kunna planera eventuell tillsättning, har en 
noggrann avvägning gjorts av vilka uppgifter som bör ingå respektive år.  

Behovsutredningen visar på ett samlat behov av 13365 timmar för 2023, exklusive 
administration och ledning, vilket motsvarar 12,15 årsarbetskrafter. Behovet för 
administration och ledning bedöms ligga på 7056 timmar respektive 4,41 årsarbetskrafter 
vilket ger ett totalt behov på 16,56 årsarbetskrafter 2023. 

Timmarna, exklusive administration och ledning, är uppdelade mellan tillsynskategorierna 
enligt figur 14.  

 
Figur 14. Figuren visar på totalt resursbehovet 2023 -2025. 

 
 
 



Behovsutredning 2023–2025 miljö- och byggnämnden, Miljöenheten 

Sida 31 av 31 
 

Budgetramen för 2022 rymmer 13,25 årsarbetare. Av utredningen framgår att det saknas 
resurser i form av 3,3 tjänster på miljöenheten för att nämnden ska uppfylla sitt 
myndighetsuppdrag . Tjänsterna kan delvis finansieras via intäkter, uppskattningsvis 53% 
procent.  

Detta gör att behovet ser ut som följande: 600 tkr/årsarbetare x 3,3 tjänster x 47 % 
(skattefinansiering) =  930 tkr. 

Om medel inte tillförs så medför skillnaden mellan beräknat behov och tillgängliga resurser 
att nämnden kommer behöva prioritera bort cirka 3 630 timmar 2023.  
Resultatet blir att om medel inte tillsätts så behöver nämnden vid sin prioritering av den 
behovsprioriterade tillsynen lägga större fokus på den avgiftsfinansierade tillsynen för att 
klara en budget i balans trots att det inte alltid är där störst nytta för miljö och hälsa uppnås. 
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Behovsutredning byggenheten 2023-2025 
Dnr 2022/352 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Behovsutredning för 2023-2025 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran tas 
med i beaktande i budgetprocessen.  
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredningen av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-13 från kanslichef   
2 MBN beslut § 75 behovsutredningar 
3 Behovsutredning 2023-2025 byggenheten 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Behovsutredning för 2023-2025 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran tas 
med i beaktande i budgetprocessen.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-13 

Tjänsteskrivelse Behovsutredning byggenheten 2023-
2025 
Diarienummer 2022/352, löpnummer 2713/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Behovsutredning för 2023-2025 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran tas 
med i beaktande i budgetprocessen.  
 
Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till 
behovsutredningen av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som 
krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.  
 
 
Ärendet 
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet finnas 
en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 
Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst 
en gång per år. Behovsutredningen ska i fråga om en kommunal nämnds tillsyn beslutas av 
nämnden enligt 1 kap. 6 § miljötillsynsförordningen. För den verksamhet som bedrivs inom 
ramen för byggenheten finns inga krav på behovsutredning men då det bedömts som ett gott 
stöd inför efterföljande processer har förvaltning och politisk ledning bestämt att sådan även 
ska tas fram för byggenhetens verksamhet. Miljö- och byggnämndens behovsutredning 
omfattar hela byggenheten inklusive dess administration.  
 
Av nämndens behovsutredning framgår att det saknas resurser i form av 7,9 tjänster på 
byggenheten för att nämnden ska uppfylla sitt myndighetsuppdrag. Tjänsterna kan delvis 
finansieras via intäkter, uppskattningsvis 55 procent. Detta gör att behovet ser ut som 
följande: 600 tkr/årsarbetare x 7,9 tjänster x 45% (skattefinansiering) = 2 133 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
1 MBN beslut § 75 behovsutredningar 
2 Behovsutredning 2023-2025 byggenheten 
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Kommunchef 
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§ 75 Behovsutredning byggenheten och miljöenheten 2023 - 2025 

 
 
 
 

Behovsutredningen byggenheten och miljöenheten 
2023-2025  
Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar behovsutredning 2023 – 2025 för byggenheten och 
miljöenheten samt beslutar att från kommunstyrelsen begära ytterligare resurser för 
byggenheten med 2 133 tkr och för miljöenheten med 930 tkr.  
 

Ärende 
Kommunens befolkningsökning kräver ökade resurser för att säkerställa service till 
medborgarna i form av korta handläggningstider och ändamålsenlig rådgivning, men även 
resurser för att kunna ge service internt till kommunens övriga enheter och sektorer. Intern 
service och stöd sker utan ersättning utan behöver därför finansieras av det allmänna. 
Behovsutredningen fastställs av miljö- och byggnämnden. Nämnden delger sedan 
behovsutredningen och äskar medel av kommunstyrelsen som har budgetansvaret för 
verksamheten. Behovsutredningen ska sedan ligga till grund för tillsyns- och kontrollplaner 
som kopplas till verksamhetsplanen för miljö- och byggnämnden för 2023 med utblick till 
2025.  

Behovsutredning byggenheten 
Denna utredning visar beräknat behov för byggenhetens arbete inom plan- och bygglagens 
område. I utredningen ingår en bedömning av vilka resurser som krävs för att svara upp mot 
kraven på en serviceinriktad, kompetent och effektiv myndighetsutövning samt ett 
rättssäkert och enhetligt myndighetsarbete. Även konsekvenserna av om en fullgod 
verksamhet inte kan upprätthållas lyfts. 
Inför år 2022 tilldelades byggenheten extra resurser för att satsa på bygglovshandläggare, 
vilket har skett. Den ständigt ökande ärendemängden innebär dock ökade krav på resurser 
även för inspektörer och för tillsyn. Medan bygglovshandläggningen är avgiftsfinansierad är 
tillsynen helt skattefinansierad.   
Av nämndens behovsutredning framgår att det saknas resurser i form av 7,9 tjänster på 
byggenheten för att nämnden ska uppfylla sitt myndighetsuppdrag enligt förväntningarna. 
Tjänsterna kan delvis finansieras via intäkter, uppskattningsvis 55 procent. Detta gör att 
behovet ser ut som följande: 600 tkr/årsarbetare x 7,9 tjänster x 45 % (skattefinansiering) = 
2 133 tkr. 

Behovsutredning miljöenheten 
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 
behov och minst en gång varje år. 
Med denna bakgrund tas en behovsutredning fram för miljö- och byggnämndens 
ansvarsområde. Utredningen omfattar hela miljöenheten inklusive dess 
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administration.  Denna utredning visar behovet för miljö- och byggnämndens tillsynsarbete 
inom miljö- och hälsoskydd, naturvård och miljöövervakning enligt miljöbalken, men även 
behoven inom de övriga tillsynsområdena som enheten ansvarar för, så som offentlig 
livsmedelskontroll, animaliska biprodukter, tobak, folköl och alkohol samt receptfria 
läkemedel. I utredningen ingår också en bedömning av vilka resurser som krävs för att svara 
upp mot kraven på en kompetent och effektiv myndighetsutövning, på att vara en god 
myndighet, att kunna utöva en rättssäker och likformig tillsyn samt vara ett stöd mot övriga 
enheter och sektorer inom kommunen. Konsekvenserna av att en fullgod tillsynsverksamhet 
inte kan upprätthållas lyfts. Utredningen ska även belysa hur nämnden avser att prioritera 
och rikta tillsynen. 
Av nämndens behovsutredning framgår att det saknas resurser i form av 3,3 tjänster på 
miljöenheten för att nämnden ska uppfylla sitt myndighetsuppdrag . Tjänsterna kan delvis 
finansieras via intäkter, uppskattningsvis 53% procent. Detta gör att behovet ser ut som 
följande: 600 tkr/årsarbetare x 3,3 tjänster x 47 % (skattefinansiering) =  930 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Behovsutredning 2023-2025 byggenheten 
Behovsutredning 2023-2025 miljöenheten 
 

Lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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BEHOVSUTREDNING 2023-2025 
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, MBN, Byggenheten 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommun är inne i en expansiv fas som innebär att alla kommunens sektorer, 
och nämnder, har utmaningar utifrån sina respektive ansvarsområden.  

Med anledning av kommunens expansion har antalet ärenden ökat avsevärt för byggenheten 
och ligger i dagsläget över det antal som var aktuellt när MBN hade ansvar, och resurser, för 
två kommuner. Samtidigt som denna ökning har antalet nya planer som tas fram ökat, och 
därmed kravet på stöd från enheten. Enheten har ett pågående förbättringsarbete som 
långsamt lyfter NKI och har förkortat handläggningstider avsevärt och vår förhoppning är att 
fortsätta detta förbättringsarbete. 

Miljö- och byggnämndens och byggenhetens ansvarsområde är plan- och bygglagen, PBL, 
som konkret innebär bland annat att hantera ansökningar om bygglov och anmälningar, att 
som tillsynsmyndighet bevaka att den byggda miljön är säker och tillgänglig samt att vara 
rådgivande för kunder och stöd för kommunens andra verksamheter och enheter i frågor 
kopplade till PBL. 

1 Inledning 
Det är lämpligt att det hos tillstånds- och tillsynsmyndigheter finns en utredning om 
handläggnings- och tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt plan- och 
bygglagen. Behovsutredningen avser en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och 
minst en gång varje år. Kravet på behovsutredning återfinns inte som ett uttryckligt krav i 
plan- och bygglagen men bedöms vara ett lämpligt planerings- och styrdokument för miljö- 
och byggnämndens ansvarsområde. Det är viktigt att myndigheten även beskriver behovet i 
övrig för att åskådliggöra vilka resurser som krävs för att leva upp till den lagstiftning som 
finns inom hela miljö- och byggnämndens ansvarområde.  

Denna utredning visar beräknat behov för byggenhetens arbete inom plan- och bygglagens 
område. I utredningen ingår en bedömning av vilka resurser som krävs för att svara upp mot 
kraven på en kompetent och effektiv myndighetsutövning samt ett rättssäkert och enhetligt 
myndighetsarbete. Även konsekvenserna av om en fullgod verksamhet inte kan upprätthållas 
lyfts. 

Behovsutredningen fastställs av miljö- och byggnämnden, vilken sedan delger 
behovsutredningen och äskar medel av kommunstyrelsen som har budgetansvaret för 
verksamheten. Behovsutredningen ska sedan ligga tillgrund för tillsynsplan som kopplas till 
verksamhetsplanen för byggenheten för 2023 med utblick mot 2025. 
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2 Utredningen 
Behovsutredning omfattar till största delen en uppskattad mängd ansökningar, anmälningar, 
klagomål och remisser eftersom det i förväg inte går att veta hur stort detta behov blir under 
de kommande åren, även tiden för handläggning har uppskattats. Den innefattar även ett 
antal öppna tillsynsärenden som måste hanteras, samt en uppskattning av det behov av 
tillsyn som skulle behövas. En svårighet i behovsutredningen är att en stor del av 
tillsynsarbetet är händelsestyrt. Större händelser som inträffar kan snabbt omkullkasta de 
uppskattade behoven. Ett omfattande klagomålsärende med flera inblandade, är sådant som 
kan behöva prioriteras och kan då ta mycket tid i anspråk. Därtill kan oförutsedda, 
tillkommande uppdrag och annat påverka verksamheten under året/åren.  

Ulricehamns kommun har bestämt tid för tillsyn och handläggning till 1100 timmar och 1500 
timmar för administrativa uppgifter. Total tillgänglig tid per heltidstjänst har av Ulricehamns 
kommun bestämts till 1500 timmar/år, efter det att avdrag gjorts för semester, sjukdagar och 
annan typ av frånvaro. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anger tillgänglig arbetstid till 
mellan 1350 och 1450 timmar. SKR anger 1000 timmar som förslag i sin modell för risk- och 
resursbaserad taxa för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ulricehamns kommun har 
bestämt tillsynstiden till 1100 timmar, dvs 100 timmar mer än vad SKR föreslår, för 
handläggning och 1500 timmar för administrativa uppgifter. 

Kundservicefunktionen, telefon och e-postfrågor samt verksamhetsutveckling ingår i den tid 
på 400 timmar som inte räknas som direkt ärendehandläggning/tillsyn. Det vill säga 
skillnaden mellan 1500 tim som är årsarbetstiden och den tid på 1100 tim som bedöms vara 
ren handläggnings-/tillsynstid. 

Någon tidsättning för bygg har inte tagits fram utan utgångspunkterna för miljötillsyn har 
använts. Övrig tid har avsatts till lednings- och övergripande arbete, koordination samt 
handläggarnas administrativa tid. Slutligen sammanställs det totala behovet och jämförs med 
tillgängliga resurser, vilket sedan ligger till grund för kommande prioriteringar samt därefter 
påföljande tillsynsplan och planering.  

3 Verksamhet 

3.1 Handläggning av lov och anmälningsärenden 

3.1.1 Verksamhetsbeskrivning 
Bra service och god kommunikation mot medborgarna är ledord i handläggningen. Inom 
ramen för handläggningsavsnittet behandlas ansökningar om bygglov, förhandsbesked samt 
de inom miljö- och byggnämndens verksamhetsområde förekommande anmälningsärenden.  

Här omfattas samtliga moment från inkommet ärende till beslut, t ex rådgivning, 
bedömningar, utredning, kommunicering, sammanställning av information samt 
beslutsfattande, på delegation eller i nämnd. Inom ramen för handläggning omfattas här 
även inspektörernas arbete med t ex platsbesök, startbesked och slutbesked.  
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Ärendemängden är uppskattad och baseras på tidigare år, inklusive den kontinuerliga ökning 
vi ser med anledning av att befolkningen inom Ulricehamns kommun ökar. Vi har även 
försökt uppskatta den ökning vi ser med anledning av att nya detaljplaner, är antagna och, 
som kommer att antas inom närmsta tiden. 

 

Handläggning, lov och anmälningsärenden 

Arbetsuppgift Antal ärenden Handläggning 
tim/ärende 

Admin 
tim/ärende Handläggning Admin 

            

Förhandsbesked 30 15 6 450 180 

            

Lovskede 375 14 6 5250 2250 

            

Start och slutbesked 365 15 4 5475 1460 

            

Anmälan 100 4 2 400 200 

            

Summa       11575 4090 
 

3.2 Tillsyn enligt plan- och bygglagen 

3.2.1 Verksamhetsbeskrivning 
Inom PBL-området är tillsynsarbetet en grundläggande funktion som syftar till att vår 
bebyggda miljö ska vara säker, hälsosam och tillgänglig samt skapa lika villkor i samhället. 
Genom att utöva sitt tillsynsansvar skickar miljö- och byggnämnden en signal att det finns 
risker med att göra avsteg från regler om lov och anmälan då det kan leda till krav på rättelse 
eller annan påföljd.  

Vid bristande tillsyn riskerar säkerheten i den byggda miljön att försämras. Om miljö- och 
byggnämnden inte utövar tillsyn kan det uppfattas som att alla inte är lika inför lagen och 
bristen på tillgänglighet kan utesluta individer. Man ska aldrig gynnas genom att inte följa 
lagen.  

Bristen på säkerhet i den byggda miljön kan vara både i hemmamiljö och på allmänna 
platser, så som lekplatser, affärer med mera. Bristen på tillgänglighet och säkerhet kan vara 
ventilationsanordningar som inte fungerar som de ska och skapar en skadlig miljö med fukt 
och mögel. En brist kan också vara obesiktade hissar som används trots användningsförbud.  

Vissa åtgärder som inte är rättningsbara riskerar att utföras om tillsynen är bristande, 
exempelvis kan värdefulla kulturmiljöer förvanskas, en viktig byggnad rivas utan lov med 
mera.  

En fungerande tillsynsverksamhet utgör ett nödvändigt komplement till lov- och 
tillståndsprocesser genom att kommunen upprätthåller en kontrollfunktion som åtgärdar 
systematiska brister, både hos fastighetsägare, byggherrar och kommunen själv. 
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Bra service och god kommunikation mot medborgarna är självklart ledord även i 
tillsynsarbetet. Tillsynen kan delas in i olika skeden som kräver olika resurser. Information 
till allmänhet kan ses som en proaktiv del av tillsynsarbetet.  

Miljö- och byggnämnden ansvarar för bevakning av att den byggda miljön är säker, tillgänglig 
och användbar för alla. Den byggda miljön ska även skötas och underhållas enligt 
samhällskraven. Misstänkta förseelser ska utredas och förseelser inom tillsynsområdet ska 
innebära påföljder och rättas till. Tillsynsområdet omfattar allmänna platser och publika 
lokaler, byggnadsverk, lekplatser, tomter, installationsanläggningar, såsom ventilation och 
hissar/portar samt tillståndspliktiga åtgärder. 

Exempel på miljö- och byggnämndens tillsyn:   

• En lovpliktig/ anmälningspliktig åtgärd är påbörjad utan startbesked eller tagen i 
bruk utan slutbesked.  

• En åtgärd strider mot beviljat lov.   

• En åtgärd strider mot något tekniskt egenskapskrav.  

• Motordrivna anordningar i byggnadsverk inte kontrolleras.  

• Ventilationssystem inte kontrolleras på föreskrivet sätt, obligatorisk 
ventilationskontroll (OVK).    

Tillsyn    

Ärendetyp  Antal ärenden  Timmar 
handläggare Timmar Admin 

Olovlig byggåtgärd 88 880 300 

Ovårdade fastigheter och platser 36 360 150 

Häckar 140 980 525 

OVK (ärenden) 55 500 100 

Registrering av OVK  550 590 376 

Hiss och motordriven anordning 115 460 400 

Tillsynsärenden kopplade till 
bygglovsärenden  10 100 100 

Lekplatser (löpande) 75 200 40 

Övrig tillsyn  30 150 25 

Summa  1099 4220 2016 
Ovanstående behov baseras på att hålla verksamheten i fas med nyinkomna ärenden men 
endast till en mindre del kunna hantera den skuld med oavslutade byggärenden och 
tillsynsärenden som finns. Antal ärenden är både uppskattad och baserad på tidigare år samt 
att äldre ärenden finns med. Tiden som används är uppskattad och troligen i underkant. 
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3.3 Samhällsplanering och övrigt arbete 

3.3.1 Verksamhetsbeskrivning 
Arbetet innebär bl a att delta vid samhällsplanering och bidra med kunskap inom de egna 
kompetensområdena för att försöka säkerställa ett gott underlag. 

Det innebär också bl a deltagande i samhällsplaneringsarbete, där vi ger våra frågor en 
framträdande plats och påverkar all samhällsplanering. Företrädare från miljö och bygg 
deltar aktivt i kommunens arbete med detaljplaner, översiktsplaner och annan övergripande 
planering. 

Byggenheten ska tillämpa detaljplanerna i sin handläggning av bygglovsärenden och det är 
därför viktigt att planerna bli ändamålsenliga, utifrån kommunens önskan gällande området, 
samt enkelhet i att förstå syfte med de olika planbestämmelserna. Enheten har ökat sitt 
arbete med att bistå planenheten med synpunkter på planer som det arbetas med då nyttan 
för hela MSB tydligt kan ses. En plan som är tydlig och enkel att förstå underlättar 
handläggning av ärenden och ger även en större kundnytta, då en ansökan kan bli mer 
förutsägbar. 

Enhetens administratörer ansvarar även för i princip allt arbete inför, under och efter miljö- 
och byggnämndens sammanträden.  

I övrigt arbete ingår möte med kunder innan en ansökan lämnas in, öppet hus samt våra 
telefontider och även den verksamhetsutveckling som behövs för att kunna få en ännu bättre 
och effektivare verksamhet till nytta för kunderna. 

Rådgivning och övrigt arbete   

Rådgivning  Handläggare 
tim/år 

Inspektörer 
tim/år 

Admin(arkiv-
service) tim/år 

Möte handl o insp 400 200 40 

Telefon, e-postfrågor 1 500 400 400 

Presentationer för Nämnd/presidie 115   750 

Fysisk planering (DP, ÖP, kart) 600     

Verksamhetsutveckling 750 200 750 

Summa  3 365 800 1940 
 

Kundservicefunktionen, telefon och e-postfrågor samt verksamhetsutveckling ingår i den 
tid på 400 timmar som inte räknas som direkt ärendehandläggning/tillsyn. Det vill säga 
skillnaden mellan 1500 tim som är årsarbetstiden och den tid på 1100 tim som bedöms vara 
ren handläggnings-/tillsynstid. Tiden för dessa ingår därför inte i summan i kolumnerna 
ovan för handläggare och inspektörer, kursivt i tabellen.  

Se utförligare förklaring under kapitel 2 Utredningen. 
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4 Administration 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Administration är ett viktigt område som berör alla medarbetare i det dagliga arbetet. Det är 
viktigt med dokumenterade rutiner och en tydlig arbetsfördelning för att det administrativa 
arbetet ska kunna fungera så bra som möjligt. Dokumentation av vad ärendehanteringen 
kräver av medarbetare och administrativt stöd ger en bra utgångspunkt till en 
behovsutredning.  

Ökande krav på kommunikation i ärendehantering samt olika rapporteringsskyldigheter är 
några av faktorerna som kräver en väl fungerande och effektiv administration, liksom ett 
arbete i riktning mot mer kvalitetssäkrad myndighetsutövning. Tillgång till en effektiv 
administration är viktig och påverkar tiden som kan avsättas för till exempel handläggning 
och det operativa tillsynsarbetet. 

Ärendehanteringssystemet Vision har använts under några år nu, men fortfarande finns 
utvecklingspotential både vad gäller möjligheter till utveckling av själva systemet och 
medarbetarnas stöd att lära mer om de möjligheter och funktioner som redan finns.  

Mer administrativt arbete kan komma att läggas över från handläggare till administrationen 
vilket på sikt kan innebära att tiden som handläggare och inspektörer i dag lägger på 
administration kan minskas och i stället läggas på handläggning och operativa arbetet. Den 
administration som tillhör själva tillsynen och ärendehanteringen såsom kommunikation, 
planering av besök och att besvara frågor mm relaterat till ärenden eller sakområden 
kommer dock till stor del att ligga kvar på handläggarna.  

Som nämnts ovan har byggenhetens administration även huvudansvaret för arbetet 
gentemot miljö- och byggnämnden. Man ansvarar även för all fakturering av avgifter för 
ärendehandläggningen som har sin grund i beslutad taxa. 

5 Resursbehov  

5.1 Inledning 
Tiden avser beräknat behov av tidsåtgång i ärenden för ett rättssäkert, effektivt, utvecklande 
och kvalitetssäkrat resultat av miljö- och byggnämndens myndighetsutövning inom 
byggenhetens ansvarsområde. Antal ärenden är baserat på ett snitt mellan inkomna och 
beslutade ärenden 2021, men även ärenden som inte är beslutade men har inneburit en 
arbetsinsats för byggenheten.  

Handläggares tid för ren handläggning beräknas till ca 1100 timmar/år och 
administrationens ca 1500 timmar/person och år.  
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Sammanställning   

Område Resursbehov 

Inrättade 
tjänster, 
st enligt 
budget 

Inrättade tjänster,  
tim enligt budget Balans 

Behov av 
ytterligare 
tjänster, 
st 

Bygglovhandläggare 8 315 5,7 6270 -2 045 -1,9 

Byggnadsinspektör 5 875 3 3300 -2 575 -2,3 

Tillsynshandläggare 4220 1 1100 -3120 -2,8 

Totalt  handläggare 18 410 9,7 10670 -7 740 -7,0 

Administration 7296 4 6000 -1296 -0,9 

Systemförvaltning  1500 1 1500 0 0,0 

Totalt 27 206 14,7   -7,9 
 

5.2 Budgeterade resurser 
I budget för 2022 ingår, förutom enhetschef, 14,7 årsarbetskrafter. I denna ingår en 
systemförvaltare, 4 administratörer samt 5,7 handläggare, 1 tillsynshandläggare och 3 
inspektörer. I tid blir det 6000 timmar för administration, 1500 timmar för 
systemförvaltning och utveckling samt 10670 timmar för handläggning, inkluderat 
inspektörer och tillsynshandläggare. 

5.3 Beräknat behov sammanställt 
I ovanstående tabell sammanställs resursbehov relaterat till budgeterade resurser och med 
balanssammanställningar.  

Tittar man tillbaka på det resursbehov som framställdes inför 2022 så ligger behoven på 
något högre nivå, för att kunna bedriva en enhetlig, rättssäker och effektiv handläggning och 
tillsyn. Anledningen är att Ulricehamns kommun är i en mycket expansiv fas och många 
detaljplaner färdigställs, vilket innebär många nya ansökningar om bygglov. Vi såg redan 
2021 en avsevärd ökning jämfört med föregående år. Nivån ligger under perioden januari till 
och med mars, 2022, över det antal ärenden som kom in under samma period år 2018 då 
enheten hade ansvar för två kommuner.  

Enheten har fortsatt höga ambitioner både vad gäller kvalitet på handläggning och tillsyn, 
enhetlighet och rättssäkerhet såväl som en ökad service till våra kunder, både internt inom 
kommunen och externt gentemot våra kunder och fastighetsägare. 

Enheten arbetar också med ett förbättringsarbete, bland annat att digitalisera fler moment i 
vår handläggning och administration, vilket vi på sikt bedömer kan effektivisera arbetet. Kort 
innebär detta att satsade resurser på sikt kan komma att spara tid och därmed resurser. 
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Sammanfattningsvis görs bedömningen att byggenheten behöver öka sina resurser med 7,9 
tjänster, 4 740 tkr, varav ca 50 %, 2 300 tkr, kan intäktsfinansieras. 

6 Konsekvenser vid bristande resurser 
De övergripande konsekvenserna vid bristande resurser är att det kan bli svårt att uppfylla 
kraven på likabehandling och rättssäkerhet vid handläggning och övrig ärendehantering, 
tillsynsarbete kan behöva prioriteras bort, även sådant som är författningsstadgat. Service 
gentemot kund kan påverkas vad gäller handläggningstider och svarstider, samt möjlighet att 
stödja kunderna inför och under en ansökan. Detta kan riskera att leda till att nya 
verksamhetsutövare väljer att förlägga sin verksamhet i andra kommuner. 

Vid bristande tillsyn riskerar säkerheten i den byggda miljön att försämras. Om miljö- och 
byggnämnden inte utövar tillsyn kan det uppfattas som att alla inte är lika inför lagen och 
bristen på tillgänglighet kan utesluta individer. Kontroll och uppföljning har inte kunnat 
utföras under en längre tid i enlighet med fastställt behov och en tillsynsskuld har därför 
uppkommit och risk finns att den ökar.  

Historiskt har följden av bristande tillsynsarbete blivit att oaktsamma byggherrar och 
fastighetsägare kan fortsätta missköta sig under åratal utan konsekvenser. Skötsamma får 
därigenom samma behandling som vårdslösa konkurrenter och målen likabehandling, 
kundfokus och rättssäkerhet uppfylls inte.  

Byggenheten lägger i dag en hel del resurser på att stötta andra verksamheter i Ulricehamns 
kommun när deras uppdrag och ärenden har med PBL att göra. Exempel på verksamheter 
där byggenhetens medarbetare kan göra stor nytta för en smidigare 
samhällsbyggnadsprocess är i samband med att detaljplaner arbetas fram och kommunens 
egna investeringsobjekt. Kommunen växer och det kräver internt samarbete och att 
byggenheten har resurser för att inte hämma utvecklingen i kommunen. Har byggenheten 
tillräckligt med resurser så skapar det ökade förutsättningar för kommunen att möta den 
efterfrågan och de behov som finns kopplat till byggnation av exempelvis bostäder, industrier 
och kommunal service.  

Förutom de direkta verksamhetsrelaterade konsekvenserna kan risk finnas att 
medarbetarnas välmående försämras med risk för ökade sjukskrivningstal. Inskolning av ny 
personal är resurskrävande och dessa resurser tas från den direkta verksamheten varför en 
god arbetsmiljö är en självklarhet hur det perspektivet men också ur det rent mänskliga 
perspektivet.  

Gunilla Kock-Hansson 

Enhetschef byggenheten  
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Avtal med Navet science center i Borås 
Dnr 2022/386 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun ingår ett avtal om samarbete med Navet science center i Borås från 
och med den 1 januari 2023. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna avtal. 
 
Sammanfattning 
Navet science center i Borås har i skrivelse daterad den 30 mars 2022 framfört en önskan om 
att från och med 2023 ingå ett avtal om samarbete med Ulricehamns kommun.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till ett samarbete med Navet science center i Borås och 
föreslår att avtal tecknas. 
 
Vid en beräkning av kostnaden för Ulricehamns kommun utgår Navet från antalet barn i 
åldrarna 5 till och med 19 år och som är folkbokförda i kommunen. Antalet barn 
multipliceras med en summa per barn, i dagsläget 120 kronor. Hittills har priset justerats 
årligen utifrån en procentsats om 2,5 procent per år. 
 
Antalet barn i åldrarna 5 till och med 19 år och som är folkbokförda i Ulricehamns kommun 
uppgår i dagsläget till cirka 4 300 barn. Utifrån det nu aktuella beloppet per barn och 
procentsatsen för en prisjustering, kommer kostnaden för Ulricehamns kommun att uppgå 
till cirka 530 000 kronor för 2023 när kommunen tecknar ett avtal med Navet. 
 
I arbetet med budgeten för 2023 ses kostnaden som ett utökat anslag. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-01 från barn- och utbildningschef  
2 Erbjudande om att ingå avtal med Navet ULRICEHAMN 
3 Affärsplan Navet science center 2022-2025 
4 Avtalskommun Så kan du använda Navet 
5 Rörlig del - Navets smörgåsbord 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun ingår ett avtal om samarbete med Navet science center i Borås från 
och med den 1 januari 2023. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna avtal. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-01 

Tjänsteskrivelse Avtal med Navet science center i 
Borås 
Diarienummer 2022/386, löpnummer 2255/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun ingår ett avtal om samarbete med Navet science center i Borås från 
och med den 1 januari 2023. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att teckna avtal. 
 
Sammanfattning 
Navet science center i Borås har i skrivelse daterad den 30 mars 2022 framfört en önskan om 
att från och med 2023 ingå ett avtal om samarbete med Ulricehamns kommun.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till ett samarbete med Navet science center i Borås och 
föreslår att avtal tecknas. 
 
Vid en beräkning av kostnaden för Ulricehamns kommun utgår Navet från antalet barn i 
åldrarna 5 till och med 19 år och som är folkbokförda i kommunen. Antalet barn 
multipliceras med en summa per barn, i dagsläget 120 kronor. Hittills har priset justerats 
årligen utifrån en procentsats om 2,5 procent per år. 
 
Antalet barn i åldrarna 5 till och med 19 år och som är folkbokförda i Ulricehamns kommun 
uppgår i dagsläget till cirka 4 300 barn. Utifrån det nu aktuella beloppet per barn och 
procentsatsen för en prisjustering, kommer kostnaden för Ulricehamns kommun att uppgå 
till cirka 530 000 kronor för 2023 när kommunen tecknar ett avtal med Navet. 
 
I arbetet med budgeten för 2023 ses kostnaden som ett utökat anslag. 
 
 
Ärendet 
Navet science center i Borås har i skrivelse daterad den 30 mars 2022 framfört en önskan om 
att från och med 2023 ingå ett avtal om samarbete med Ulricehamns kommun.  
 
Förvaltningen ställer sig positiv till ett samarbete med Navet science center i Borås och 
föreslår att avtal tecknas. 
 
Navet science center i Borås, vardagligen benämnt Navet, är tillsammans med 18 andra 
science center i Sverige med i branschorganisationen Svenska Science Center föreningen. 
 
Branschen har utformat kriterier som ett science center måste uppfylla för att få kallas 
science center. Enligt dessa krävs att det finns en permanent anläggning med verksamhet 
året runt och med egen personal och driftbudget. Ett ämnesövergripande program för 
förskola och skola måste finnas, därutöver så måste en väsentlig del av verksamheten vara 
tillgänglig för allmänheten. Vid ett science center finns interaktiva utställningar och metoder 
som bygger på vetenskaplig grund och som verkar för att skapa tvärvetenskapliga upplevelser 
med fokus på naturvetenskap, teknik och matematik. Vidare bör verksamheten även 
samverka med omgivande samhällsaktörer och vara en plats för aktuell debatt och dialog om 
vetenskap. 
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Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är huvudman för Navet science center i Borås. 
Förbundets direktion tillsätter Navets styrgrupp. 
 
Navet ska bland annat bidra till att det inom Sjuhärad finns barn och unga som upplever 
naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling som intressanta och spännande 
ämnen, samt genom att erbjuda kompetensutveckling inom dessa ämnen även bidra till det 
livslånga lärandet. 
 
Navet har en differentierad ekonomi med intäkter från olika aktörer och verksamheter, 
exempelvis driftsbidrag från de kommuner inom Sjuhärad som man har avtal med, 
verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen och statsbidrag från Skolverket, samt 
samarbetsavtal med Högskolan i Borås och kommunala bolag och förvaltningar. 
 
Under 2022 omsätter Navet cirka 20 miljoner kronor, varav cirka 14 miljoner kommer från 
den offentliga basfinansieringen. 
 
Följande fem verksamhetsområden har lagts fast för perioden 2022 – 2025: 

 Navet skola och förskola 
 Navet kompetens 
 Navet mötesplats 
 Navet utvecklingsarena 
 Navet drift 

 
Verksamhetsområdet Navet skola och förkola vänder sig till elever i förskola, grundskola, 
gymnasieskola, särskola, fritidshem samt riktade insatser för målgrupper inom 
vuxenutbildningen. Det primära upptagningsområdet är kommunerna inom Sjuhärad men 
även andra kommuner inom Västra Götalandsregionen nyttjar Navets tjänster. 
 
Skolklasser gör temabesök i Navets lokaler i Borås. Verksamheten bedrivs i övrigt genom 
uppsökande/mobila lektioner, digitala lektioner eller lektioner baserade på 
utomhuspedagogik. Undervisningsmaterial lånas ut till skolor där lärare och elever kan 
hantera materialet självständigt i klassrummet. Andra typer av skräddarsydda och riktade 
arbetssätt kan användas och i dialog med en kommunal förvaltning eller ett kommunalt 
bolag kan särskilda uppdrag genomföras under längre perioder. 
 
Laglighet 
Det finns inget hinder för Ulricehamns kommun att utifrån ett laglighetsperspektiv teckna ett 
avtal om samarbete med Navet science center i Borås. 
 
Då Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är huvudman för Navet science center och 
Ulricehamns kommun är medlem i förbundet föreligger inget krav på att kommunen måste 
göra en upphandling. 
 
Ekonomi 
Vid en beräkning av kostnaden för Ulricehamns kommun utgår Navet från antalet barn i 
åldrarna 5 till och med 19 år och som är folkbokförda i kommunen. Antalet barn 
multipliceras med en summa per barn, i dagsläget 120 kronor. Hittills har priset justerats 
årligen utifrån en procentsats om 2,5 procent per år. 
 
Antalet barn i åldrarna 5 till och med 19 år och som är folkbokförda i Ulricehamns kommun 
uppgår i dagsläget till cirka 4 300 barn. Utifrån det nu aktuella beloppet per barn och 
procentsatsen för en prisjustering, kommer kostnaden för Ulricehamns kommun att uppgå 
till cirka 530 000 kronor för 2023 när kommunen tecknar ett avtal med Navet. 
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I arbetet med budgeten för 2023 ses kostnaden som ett utökat anslag. 
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Till kommundirektör och utbildningschef 
 

Erbjudande att ingå avtal om samarbete med Navet science center 
 
Navet science center önskar bjuda in Ulricehamn att ingå avtal om samarbete från och med 2023. 
 
Navet är en publik arena för bildning som ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och 
konkurrenskraftig delregion med hög utbildningsnivå och en befolkning med stort intresse för 
naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling. På Navet sätts dessa ämnen i ett kreativt 
och upplevelsebaserat sammanhang baserat på vetenskap. Navets huvudman är Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund. Genom delregional samverkan och samfinansiering skapas utbud, 
utvecklingsmöjligheter och synergier som skapar mervärde för deltagande kommuner. 
 
Navet ska 

1. Bidra till att Sjuhärad har barn och unga som upplever naturvetenskap, teknik, matematik och 
hållbar utveckling som intressanta och spännande ämnen 

2. Bidra till det livslånga lärandet genom att erbjuda kompetensutveckling och bildning inom 
naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling 

3. Skapa upplevelser som stärker kreativitet och innovationsförmåga samt nyfikenhet och lust att 
lära om naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling 

4. Vara en publik mötesplats för hållbar samhällsutveckling.  
 
I dagsläget har Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner avtal med Navet. Under 2021 
genomfördes en omfattande dialogprocess med syfte att lyssna in verksamhetens användare, 
uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut och därmed vad de 
efterfrågar för tjänster hos Navet. Över 100 personer från samtliga kommuner i Sjuhärad deltog i 
processen. 
 
Dialogprocessens syfte var även att ligga till grund för vägval och prioriteringar hur verksamheten ska 
utvecklas kommande år, vilket konkretiserades i Navets Affärsplan 2022-2025 som antogs av 
Boråsregionens Direktion den 25 februari.  
 
Utifrån detta arbete önskar Navet bjuda in Ulricehamn att ingå avtal om samarbete med Navet from 
2023. Avtalet kan inkludera både fast och rörlig del och bygger på lokala förutsättningar och behov 
samt strukturerad dialog och uppföljning.  
 
 
Vi ser fram emot fortsatt dialog kring vad Navet kan erbjuda Ulricehamn!  
 
 
 
Lisa Belfrage     Magnus Haggren 
Verksamhetschef Navet science center  Förbundsdirektör Boråsregionen Sjuhärad 
 
 
 
Bilagor 

- Affärsplan Navet science center 2022-2025 
- Avtalskommun? Så kan du använda Navet 
- Rörlig del – ett smörgåsbord av möjligheter och riktade/särskilda insatser 
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Affärsplan Navet science center 2022-2025 
Inledning och bakgrund 
Behovet av en affärsplan för Navet science center (Navet) tar avstamp i förändringar. Våren 2021 
stod Navet inför ett flertal olika förändringar, både externt och internt. Pandemin covid-19 och dess 
följdverkningar hade starkt påverkat Navets förutsättningar att bedriva verksamhet i kombination 
med med organisatoriska förändringar under de senaste åren. Det fanns även fler mer subtila men 
långtgående förändringar som under lång tid påverkat Navet redan innan pandemins hastigt ändrade 
villkor. Förändringar i bokningsmönster och nyttjandegrad hade märkts under flera år. Nya typer av 
förfrågningar hade gjorts, bland annat med fokus på vuxenutbildning, riktade insatser och 
utvecklingsprojekt. En annan stor förändring var den ökade komplexiteten i samhällsutmaningar och 
att hållbarhetens tre dimensioner – den ekologiska, sociala och ekonomiska – är en odelbar helhet 
som måste bemötas gemensamt eftersom de hänger ihop och är beroende av varandra. Navets 
uppdrag tycktes bredare och viktigare än någonsin, men också en oklarhet kring efterfrågan, behov 
och vilken roll Navet ska ta.  
 
Hösten 2021 genomförde Navet en dialogprocess. Syftet var att lyssna in verksamhetens användare, 
uppdragsgivare och samarbetspartners för att få veta hur deras behov ser ut och därmed vad de 
efterfrågar för tjänster hos Navet. Dialogprocessens syfte var även att ligga till grund för vägval och 
prioriteringar hur verksamheten ska utvecklas kommande år. Över 100 personer deltog utifrån en rad 
olika metoder för involvering, så som kommunal referensgrupp, digital enkät, intervjuer med 
skolpolitiker, dialogsamtal samt seminarium. Fortlöpande dialog med kommunala tjänstepersoner 
från respektive skolförvaltning har varit centralt. Samtal har också förts med näringsliv och 
civilsamhälle. Det gjordes även en kort jämförelse med hur andra science center i Sverige arbetar.  
 
Tre huvudsakliga utvecklingsområden identifierades i dialogprocessen: ökad likvärdighet, ökad 
dialog samt ökad kommunikation och konkretisering.   
 
Vad är ett science center?  
Ett science center är en resurs för livslångt lärande som verkar för att inspirera barn, unga och 
allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor 
inom entreprenörskap och innovationsutveckling. För att uppfylla branschens egna kriterier för att 
vara ett science center krävs att det finns permanent anläggning med verksamhet året om med egen 
personal och driftsbudget. Det ska finnas ämnesövergripande program för förskola och skola men en 
väsentlig del av verksamheten ska också vara tillgänglig för allmänheten. På ett science center finns 
interaktiva utställningar och metoder som bygger på vetenskaplig grund och som verkar för att skapa 
tvärvetenskapliga upplevelser med fokus på naturvetenskap, teknik och matematik. Kunskaperna 
sätts i ett sammanhang och kopplas samman med hållbar samhällsutveckling, integration och 
mångfald. Ett science center bör också samverka med omgivande samhällsaktörer och vara en plats 
för aktuell debatt och dialog om vetenskap. 2021 fanns det totalt 19 Science center i Sverige som är 
med i branschorganisationen Svenska Science Center föreningen.   
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Navets uppdrag 
Navet är en publik arena för bildning som ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och 
konkurrenskraftig delregion med hög utbildningsnivå och en befolkning med stort intresse för 
naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling.  På Navet sätts dessa ämnen i ett kreativt, 
upplevelsebaserat sammanhang baserat på vetenskap. Navets huvudman är Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund, vars Direktion tillsätter Navets styrgrupp. Genom delregional 
samverkan och samfinansiering skapas utbud, utvecklingsmöjligheter och synergier som inte ryms i 
en enskild kommun.  
 
Navet ska: 

1. Bidra till att Sjuhärad har barn och unga som upplever naturvetenskap, teknik, matematik 
och hållbar utveckling som intressanta och spännande ämnen.  

2. Bidra till det livslånga lärandet genom att erbjuda kompetensutveckling och bildning inom 
naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling.  

3. Skapa upplevelser som stärker kreativitet och innovationsförmåga samt nyfikenhet och lust 
att lära om naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling.  

4. Vara en publik mötesplats för hållbar samhällsutveckling.  
   

Navets vision är ”Navet är en självklar aktör och samarbetspartner för förverkligande av Agenda 
2030”.  Navets mission är ”Navet ska inspirera till ökad nyfikenhet och lust att lära”. Navet samverkar 
med offentlig sektor, akademi, näringsliv och samhälle.  
 
Styrdokument 
Grundläggande ramverk för Navet är Agenda 2030 och de globala målen samt FNs Barnkonvention. 
Som en del av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är det av stor vikt för Navet med 
Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030. Den delregionala utvecklingsstrategin samspelar med 
den Regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 och dess långsiktiga prioriteringar 
och kraftsamlingar. Särskilt viktigt för Navets verksamhet är de långsiktiga prioriteringarna Bygga 
kompetens samt Öka inkluderingen. Fullföljda studier är den kraftsamling som Navet främst bidrar 
till. Vad gäller Navets roll att bidra till attraktivitet och platsutveckling i Sjuhärad 
är Besöksnäringsstrategi Boråsregionen Sjuhärad 2025 viktig tillsammans med viktiga aktörer såsom 
Borås TME, Borås Djurpark och aktörerna i Textile Fashion Center. Annan strategi som är viktig för 
Navet, särskilt gällande internationell samverkan, är EU:s Den gröna given. 
 
Slutligen är Navet väl insatt i de svenska läroplanerna för de olika skolformerna och följer den 
aktuella debatten och de förändringar som sker.   
 
Ekonomi  
Navet har en differentierad ekonomi där intäkterna kommer från olika aktörer och verksamheter:  

• Driftsbidrag från avtalskommuner i Sjuhärad  

• Verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen och statsstöd från Skolverket   

• Samarbetsavtal med Högskolan i Borås och kommunala bolag/förvaltningar  

• Entré och butik  

• Uthyrning av lokaler (inkl konferens och möten)  

• Verksamhetsstöd till Naturskola (Borås Stad)  

• Utvecklingsprojekt  

• Uppdragsutbildningar och fortbildning   
 
2022 omsätter Navet cirka 20 miljoner kronor, varav cirka 14 miljoner kommer från den offentliga 
basfinansieringen. I och med denna utvecklingsplan höjs ambitionsnivån vad gäller allmänhetsbesök 
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och ett mer effektivt lokalutnyttjande under devisen ”fler besökare där och när det inte är fullt”. En 
viktig målsättning är att hitta former för avtal med samtliga kommuner i Sjuhärad.   
 
Verksamhetsområden  
I och med framtagandet av Affärsplan 2022-2025 har fem verksamhetsområden utmejslats: 

 
Riktlinjer för verksamheten är att vila på vetenskaplig grund, det entreprenöriella lärandet, 
interkulturellt förhållningssätt samt hållbar utveckling.  Mötet är centralt som utgångspunkt och 
pedagogisk ingång, med målsättning att sätta kunskaper i ett sammanhang, bland annat med hjälp av 
dramatiseringar. Navet ger upplevelsebaserade ingångar för både formellt och informellt lärande.   
Nedan finns konkretiseringar och prioriteringar för respektive verksamhetsområde. De kommande 
tre åren bryts sedermera prioriteringarna ned ytterligare i årliga verksamhetsplaner.  
 
NAVET SKOLA & FÖRSKOLA 
”Navet bidrar till inspiration, lust att lära och nyfikenhet för alla barn och unga i Sjuhärad” 
 
Navet använder sig av temabesök från skolklasser i huset, uppsökande/mobila lektioner, digitala 
lektioner, lektioner baserad på utomhuspedagogik och att låna ut undervisningsmaterial som kan 
utföras självständigt av lärare och elever i klassrummet. Även andra typer av skräddarsydda, riktade 
arbetssätt kan användas. I dialog med kommunal förvaltning eller bolag kan särskilda uppdrag 
genomföras under längre perioder.  
 
Målgrupperna är elever i förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola, fritidshem samt riktade 
insatser för målgrupper inom vuxenutbildningen. Sjuhärads kommuner är det primära 
upptagningsområdet, men Navets tjänster nyttjas även av andra kommuner i Västra Götaland och i 
viss mån nationellt.   
 
Prioriterade områden tom 2025:   
 

- Likvärdighet:  Navet ska bidra till att alla skolor i Sjuhärad får tillgång till Navets utbud. Navet 
ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Ett 
mer mobilt och digitalt utbud är viktigt för att nå likvärdighet.   
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- Måluppfyllelse: Navet ska bidra till att alla elever i Sjuhärad lyckas i skolan. Navet ska 
samverka med skolförvaltningar och arbeta strategiskt med skolor med särskilda utmaningar 
att nå måluppfyllelse.   

- Värdeskapande samverkan skola/näringsliv/akademi: Navet ska bidra till aktiviteter som ökar 
elevernas motivation och deras förståelse för utbildning, vilket långsiktigt medverkar till den 
regionala kompetensförsörjningen.   

 
NAVET KOMPETENS 
”Navet bygger kompetens för att rusta Sjuhärad för samtidens och framtidens utmaningar” 
 
Aktiviteter inom verksamhetsområdet genomförs i form av fortbildning på Navet, på berörd 
arbetsplats, utomhus eller digitalt. Det finns både skräddarsydda insatser och generella, allmänna 
erbjudanden. 
 
Målgrupperna är indelade i fyra kategorier utifrån nedan prioriterade områden; 1. Pedagoger inom 
förskola, grundskola, gymnasieskola, särskola och fritidshem i Sjuhärad; 2. Medarbetare på 
kommunala bolag och förvaltningar i Sjuhärad; 3, Studenter på Högskolan i Borås; samt 4. Den 
intresserade allmänheten i Sjuhärad. 
 
Prioriterade områden tom 2025:   
 

- Ökad kunskap och inspiration inom naturvetenskap, teknik, matematik och hållbar utveckling 
för pedagoger: Kompetensutveckling för pedagoger utifrån behov, läroplan och prioriterade 
områden för att stärka pedagogers möjligheter att arbeta för måluppfyllelse och likvärdighet. 

- Ökad kunskap och känsla för hållbar utveckling och Agenda 2030: Uppdragsutbildningar för 
(främst) offentligt anställda för att rusta dem med ökad kunskap, förståelse och inspiration 
om hur hållbar utveckling och Agenda 2030 kan omsättas till praktik i deras verksamhet.  

- Levandegöra teori och skapa inspiration inom högskoleutbildningar: Utbildningsinsatser för 
studenter på kurser och program samt riktade insatser i dialog för att ge fördjupad kunskap 
och inspiration, med fokus på att göra teori relevant och konkret för kommande 
yrkesutövning.  

- Bidra till det livslånga lärandet: Publika föreläsningar och aktiviteter på Navet som bidrar till 
folkbildning och livslångt lärande inom valda temaområden.  

 
NAVET MÖTESPLATS 
”Navet skapar ett hus fyllt av möjligheter med fler besökare där och när det inte är fullt” 
 
Navet erbjuder intresseväckande, unika och inspirerande miljöer för både boende och besökare i 
Sjuhärad. Ett besök på och av Navet ger ingångar för upplevelsebaserat lärande och vill inspirera till 
att tänka, känna och vilja lära även efter besökets slut. Temabaserade aktiviteter sker både på plats 
på Navet och utanför.  
 
Målgrupperna är indelade i fyra kategorier utifrån nedan prioriterade områden (utan 
inbördes prioriteringsordning); 1. Allmänheten, dvs boende i Sjuhärad samt besökare från Västra 
Götaland, Sverige och internationellt. Barnfamiljer och seniorer (mor- och farföräldrar) särskilt 
prioriterade; 2. Ungdomar, unga vuxna samt organisationer med engagemang och intresse att lära 
mer och engagera sig för demokratifrågor, kreativ verksamhet och en hållbar utveckling; 3. 
Kommunala bolag och förvaltningar i Sjuhärad och Navets samverkanspartners inom offentlig sektor, 
akademi, näringsliv och civilsamhälle; 4. Barn och unga som har behov av mer informellt lärande, för 
att stärka och komplettera ordinarie skolgång och fritid.   
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Prioriterade områden tom 2025:  
  

- Attraktivt besöksmål som ger lärande upplevelser: Navet bidrar till platsutveckling och 
attraktivitet genom att erbjuda ett intresseväckande utbud för boende och besökare. Främst 
i huset men även på plats vid temadagar och aktiviteter utanför huset.   

- Delaktighet och framtidstro: Navet skapar delaktighetsprocesser och bidrar till 
medborgardialog, demokrati och framtidstro genom Hubben.  

- Unika möten som bidrar till kunskap och känsla: Samverkansparter träffas i och nyttjar 
Navets kreativa och unika lokaler när dessa inte används för Navets egna aktiviteter.   

- Informellt lärande för en meningsfull fritid: Aktiviteter som utgår från Navets unika miljö och 
pedagogernas kompetenser för att ge möjligheter till barn och unga att skapa sammanhang, 
stärka integrationen och främja hälsa, tillit och vetenskapligt kapital. Särskilt fokus är på 
boende i områden med socioekonomiska utmaningar.   

 

NAVET UTVECKLINGSARENA 
”Navet möter samhällsutmaningar genom process- och projektledning på en öppen och oberoende 
samverkansarena” 

 
Navet arbetar såväl i löpande processer som i projektbaserad form inom relevanta och aktuella 
samhällsfrågor. Genom aktiv samverkan både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt ligger 
Navet i framkant och bidrar till att även andra aktörer uppfyller strategiska långsiktiga mål och skapar 

förändringsarbete som leder till positiva samhällseffekter på kort och lång sikt. Navet är partner 
till The New European Bauhuas, ett tvärvetenskapligt EU-initiativ för att konkretisera och 
levandegöra EU-strategin Den gröna given, med mål att bygga ett hållbart och inkluderande 
samhälle.   
 
Målgrupper för samverkan är utvecklingsansvariga inom näringsliv, offentlig sektor, akademi, 
civilsamhälle samt science center-branschen, både nationellt och internationellt. Målgrupper för 
insatser är både externt (samverkansparter och den breda allmänheten med fokus på barn och unga) 
samt internt i form av förvaltning av resultat och verksamhetsutveckling.  
 

Prioriterade områden tom 2025:  
 

- Fullföljda studier: Navet utvecklar det delregionala arbetet med pedagogiska metoder, 
modeller och förhållningssätt i linje med den regionala utvecklingsstrategin 2030.  

- Skola-näringsliv:  Navet deltar i, samt möjliggör, samverkan för att växla upp initiativ för en 
långsiktig kompetensförsörjning.  

- Delaktighet och framtidstro för en hållbar samhällsutveckling: Navet är med och skapar såväl 
aktiviteter som förändringsarbete för att främja delaktighet och framtidstro.  

- Pedagogisk utveckling för bildning i framkant: Genom projekt och processarbete är Navet en 
aktör som tillsammans med andra är med och utvecklar det pedagogiska arbetet i Sjuhärad.  

 
NAVET DRIFT 
”Navet skapar rätt förutsättningar för det magiska huset med besökaren i fokus”   
 
Rätt förutsättningar skapas genom att förestå och utveckla hus, administration och 
personal. Målgrupper är å ena sidan internt, då driften på många sätt handlar om stödfunktioner för 
den egna verksamheten. Å andra sidan är det externt då det bidrar till en professionell helhet kopplat 

till hus och kommunikation.   
  



6 
 

Prioriterade områden tom 2025:  
 

- Använda digitalisering för kundorienterad användarvänlighet:  Navet skapar bättre 
upplevelse och service för kund genom moderna digitala kanaler med användaren i fokus.  

- Hållbar och stabil finansiering: Navet säkerställer att verksamheten möter de behov som 
Sjuhäradskommunerna har och skapar därigenom incitament för långsiktiga uppdrag och 
avtal.  

- Hållbar och attraktiv arbetsgivare: Navet skapar förutsättningar för en hållbar organisation 
som kännetecknas av god arbetsmiljö. 

- Kommunikation för ökad kännedom och delaktighet: Navet arbetar strukturerat genom olika 
kanaler gentemot olika målgrupper.  

- Utställningar och rum som lockar till livslångt lärande: Navet ska fortsatt attrahera nya och 
tidigare besökare och behöver därför fortlöpande utveckla huset. Den visuella och kreativa 
upplevelsen ska skapa mersmak. 

 
 
Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning av mål och indikatorer görs på årsbasis kopplat till verksamhetsplanen. Utöver detta har 
Navet som målsättning att vidareutveckla sitt arbete med uppföljning. Framförallt att i systematisk 
dialog med kommunerna följa upp om utfört arbete motsvarat det som formulerades i 
planeringsskedet. Det är också viktigt att särskilja på resultat och effekter och att föra ett 
resonemang om genomförd satsning också lett till de önskvärda förändringarna. Uppföljningen ska 
vara ett levande och processinriktat arbete som syftar till att ständigt utveckla verksamheten och 
säkerställa att det som levereras motsvarar såväl behov som förväntningar. Lärdomar och resultat 
ska kommuniceras och spridas.  



 
 

Avtalskommun? Så kan du använda Navet 
Röra, känna, lära.  

Kanske är det så Navet, ett av Sveriges fantastiska science center, bäst förklaras. Navet science 

center i Borås är ett äventyr i två våningar för upptäcksresande och äventyrare i alla åldrar.  

På Navet används alla sinnen. Hela Navets idé är att våra besökare inte ska ha händerna i fickorna, 

utan ha dem i beredskap. Vi vill förstås att våra avtalskommuner ska använda sig av Navet och våra 

resurser så mycket som möjligt. Därför har vi satt ihop en guide till hur ni kan använda oss. 

Skolbesök på Navet – från förskolan till gymnasiet 
Navets avtalskommuner har möjlighet att göra kostnadsfria skolbesök. För att ni ska få ut så mycket 

som möjligt av ert besök erbjuds ni olika lektionspass inom naturvetenskap, matematik, teknik och 

hållbar utveckling. Navets lektionspass är anpassade utifrån läroplanen och sträcker sig från 

förskolan upp till gymnasienivå. Varje lektionspass inleds med en dramatisering där våra pedagoger 

introducerar besökets ämne. För oss är mötet med barnen viktigt och alla lektionspass leds av två 

pedagoger. Ett lektionspass är 1,5h långt och genomförs i Navets utställningsmiljöer.  

Bokningsbara lektionspass hittar du på www.navet.com under fliken skola och utbildning. 

Det är viktigt för oss att ni får ut så mycket som möjligt av ert besök. Två veckor innan er bokning 

skickar vi ut material med förberedelser som vi önskar att ni gör tillsammans med eleverna innan ert 

besök. Förberedelserna är ofta i uppdragsform och kan handla om att göra ett experiment eller 

fundera över ett fenomen. Efter besöket har klassen möjlighet att låna med en experimentlåda så att 

ni kan arbeta vidare med ämnet även efter ert besök.  

Vi kommer till er 
En del av våra lektionspass kan genomföras utomhus med hjälp av utomhuspedagogik i er närmiljö. 

Då kommer Navets pedagoger ut till er och håller i det bokade passet hos er. Vissa pass kan även 

genomföras på berörd förskola eller skola. Vår önskan är att hinna träffa så många elever som möjligt 

så när vi kommer till er vill vi att ni bokar in flera klasser vid samma tillfälle. Vi erbjuder också digitala 

besök. Kontakta oss så berättar vi mer.  

Kompetensutveckling 
Navet erbjuder kostnadsfri kompetensutveckling för pedagoger inom våra avtalskommuner. Här kan 

ni få hjälp med påfyllning inom naturvetenskap, matematik, teknik och hållbar utveckling. Det kan 

också innefatta programmering, utomhuspedagogik och entreprenöriellt lärande. Innehållet på 

utbildningarna anpassas utifrån ert behov. På Navets hemsida finns exempel på tidigare utbildningar. 

Längden på våra kompetensutvecklingar sträcker sig från en halvdag till tre dagar. Vi är öppna för 

dialog om längre satsningar. Hör av dig med dina idéer! 

Specialbokningar 
Ska ni anordna temadag på er skola? Kanske ska ni göra en större satsning inom kommunen? Vi är 

gärna med och anordnar aktiviteter. Bokningar görs i mån av tid och större grupper prioriteras. 

 

Bokning 
Du bokar ditt besök genom att ringa 033 – 41 00 09 eller mejla info@navet.com. 

http://www.navet.com/
mailto:info@navet.com


 
 

Rörlig del – ett smörgåsbord av möjligheter 
och riktade/särskilda insatser  

Den rörliga delen innefattar riktade och särskilda insatser. Det kan vara insatser som genomförs 
tillsammans med utbildningsförvaltning, men även med andra förvaltningar tex bostadsbolag, 
energibolag, förvaltningar för fritid, folkhälsa, kultur eller miljö m.fl. Nedan listas ett axplock av 
satsningar som Navet genomfört med avtalskommuner under de senaste åren.   
 
Drömstaden: Ett helårsprojekt för åk 5 inom hållbar utveckling.   
Drömstaden - Borås Energi och Miljö (borasem.se)  
 
Yrkesmässor: Tex Upplevelseverkstad för vårdyrken, Teknikmässor och teknikprojekt i samarbete 
mellan teknikföretag, akademi och kommun.   
 
Insatser för särbegåvade barn: Utmanande och stimulerande aktiviteter där särbegåvade får möta 
likasinnade och återupptäcka lusten att lära. Mindre projektgrupper med acceleration. 
Kompetenshöjande insatser för pedagoger. Möjlighet till erfarenhetsutbyte för föräldrar. 
 
Meningsfull fritid och lovverksamhet: Exempelvis eftermiddagsaktiviteter för prioriterade grupper, 
tex barn i socioekonomiskt utsatta områden. På loven anordnar vi exempelvis programmeringskollo. 
 
Områdesdagar: Navets personal deltar med pedagogiska, lärande aktiviteter utomhus när ort eller 
stadsdel uppmärksammas. Exempelvis Hässledagarna, Norrbydagarna.  
 
Centralt belägna lokala event:  Exempelvis Kretsloppet, Barnens dag, Vattendagen, Nationaldagen, 
Sommartorsdagar, samverkansevent med lokaltidning mm.   
Lokaler: Navets lokaler kan hyras förmånligt som avtalskommun. Det finns möjlighet att genomföra 
egna möten, konferenser, workshops.    
 
Kompetensutveckling och personaldagar: Medarbetare inom kommunala bolag och förvaltningar 
kan utbildas inom miljö och hållbar utveckling. Vi kan också genomföra helhetskoncept för 
personaldagar.   
 
Pedagogik kopplat till friluftsliv: Vi har t.ex. gett pedagogiskt stöd vid utveckling av en vandringsled.  
 
Utveckling av lärmiljöer: Vi kan hjälpa er med design, utveckling och bygg. 
 
Projekt- och/eller processledning: Navet kan ta olika roller för att stötta eller driva lokala satsningar. 
Vi kan också facilitera och moderera aktivitetsdagar. 
 
Makerspace: Högteknologisk maskinpark med möjlighet att skapa prototyper.  
Samskapande och delaktighet: Satsningar för att skapa framtidstro t.ex. genom Hackathons eller 
andra metoder för att samla för förändring.   
 
Skräpsatsningar: Pedagogik och utbildning kopplat till beteendemönster. 
 

https://www.borasem.se/webb/omborasenergiochmiljo/dromstaden.4.2da08eeb156c206d948e7dc3.html
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Samverkansavtal - Naturbruksutbildning 2023-2026 
Dnr 2022/396 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet om naturbruksutbildningar 2023 – 2026 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningschefen att teckna avtalet. 
 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner inom länet har sedan 1999 ett 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid bildandet av regionen och den 
skatteväxling som då gjordes. Med jämna mellanrum har samverkansavtalet förnyats och det 
nu gällande avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
 
Kommunernas gemensamma samverkansaktör inom Västra Götaland (VästKom) har 
tillsammans med VGR utarbetat ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar. 
 
I det bifogade avtalet har några tekniska justeringar gjorts jämfört med avtalsförslaget som 
remitterades under våren 2022. Justeringarna har gjorts i syfte att ytterligare förtydliga 
parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk. En skrivning om att 
en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en 
modern och rättvis ekonomisk modell har tillkommit. 
 
Det nya samverkansavtalet skickas för godkännande och undertecknande och är tänkt att 
träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Förvaltningen har inget att invända mot den skrivning som har tillkommit i avtalet och 
ställer sig således positiv till samverkansavtalet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-08-11 från barn- och utbildningschef  
2 Godkännande av samverkansavtal - Naturbruksutbildning 2023-2026 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet om naturbruksutbildningar 2023 – 2026 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningschefen att teckna avtalet. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-08-11 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal - 
Naturbruksutbildning 2023-2026 
Diarienummer 2022/396, löpnummer 3122/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet om naturbruksutbildningar 2023 – 2026 
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningschefen att teckna avtalet. 
 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner inom länet har sedan 1999 ett 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid bildandet av regionen och den 
skatteväxling som då gjordes. Med jämna mellanrum har samverkansavtalet förnyats och det 
nu gällande avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
 
Kommunernas gemensamma samverkansaktör inom Västra Götaland (VästKom) har 
tillsammans med VGR utarbetat ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar. 
 
I det bifogade avtalet har några tekniska justeringar gjorts jämfört med avtalsförslaget som 
remitterades under våren 2022. Justeringarna har gjorts i syfte att ytterligare förtydliga 
parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk. En skrivning om att 
en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna förslag på en 
modern och rättvis ekonomisk modell har tillkommit. 
 
Det nya samverkansavtalet skickas för godkännande och undertecknande och är tänkt att 
träda i kraft den 1 januari 2023. 
 
Förvaltningen har inget att invända mot den skrivning som har tillkommit i avtalet och 
ställer sig således positiv till samverkansavtalet. 
 
 
Ärendet 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner inom länet har sedan 1999 ett 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar. Avtalet har sitt ursprung i den 
ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid bildandet av regionen och den 
skatteväxling som då gjordes. Med jämna mellanrum har samverkansavtalet förnyats och det 
nu gällande avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
 
Kommunernas gemensamma samverkansaktör inom Västra Götaland (VästKom) har 
tillsammans med VGR utarbetat ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar. Det nya samverkansavtalet är tänkt att träda i kraft den 1 januari 
2023. 
 
I det bifogade avtalet har några tekniska justeringar gjorts jämfört med avtalsförslaget som 
remitterades under våren 2022. Justeringarna har gjorts i syfte att ytterligare förtydliga 
parternas ansvar och för att harmoniera texten med gällande regelverk.  
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De flesta kommunerna klargjorde i remissrundan att de uppskattar samverkan med regionen 
om naturbruksutbildning. Några kommuner framförde dock bland annat en synpunkt om att 
det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Med anledning av detta så har det i avtalet tillkommit 
en skrivning om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder i kraft i syfte att lämna 
förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell. 
 
Det bifogade avtalet godkändes av regionfullmäktige den 24 maj 2022 och har undertecknats 
av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören. 
 
Ulricehamns kommun tog under våren 2022 del av det remitterade avtalsförslaget, varpå 
kommunstyrelsen beslutade den 10 mars, § 89, att tillstyrka förslaget på samverkansavtal om 
naturbruksutbildning. 
 
Förvaltningen har inget att invända mot den skrivning som har tillkommit i avtalet och 
ställer sig således positiv till samverkansavtalet. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Godkännande av samverkansavtal - Naturbruksutbildning 2023-2026 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Västra Götalandsregionen 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef skolområde Tingsholm 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 
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naturbruksutbildning 2023-2026

Till berörd  nämnd  eller styrelse

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra

Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den

skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellamum och

nu gällande samverkansavtal gäller under perioden l januari  2019  till  31  december 2022.

Bifogat är det samverkansavtal som är avsett att gälla från den l januari  2023  till den 31

december 2026. Jämfört med det förslag som remitterades under våren  2022  har endast

några tekniska justeringar gjorts i syfte att ytterligare förtydliga parternas ansvar och för

att harmoniera texten med gällande regelverk. Rernissvaren visade att de allra flesta

kommuner uppskattar samverkan med _regionen om naturbruksutbildning, men några

kommuner framförde bland annat att det ekonomiska utfallet blivit orättvist. Därför har

en skrivning tillkommit i avtalet om att en utvärdering ska tillsättas så snart avtalet träder'

i kraft i syfte att lämna förslag på en modern och rättvis ekonomisk modell.

Det bifogade avtalet godkändes av regionfullmäktige  24  maj 2022  och har undertecknats

av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören. Nu vill vi be er att godkänna och

underteckna avtalet. Ni avgör själva i vilken instans avtalet godkänns och vilka som

undertecknar.

Så svarar ni
När er berörda nämnd eller styrelse har fattat beslut om att godkänna avtalet vill vi att ni

e-postar oss protokollsutdraget (PDF) till reqionstvrelsen@v2Ezi0n.se. Ange

diarienummer RS  2022-01898  i ämnesraden, samt en kontaktperson för ärendet.

Vi vill även att ni skickar tillbaka ett undertecknat exemplar i det bifogade svarskuvertet.

Svara så snart som möjligt, dock senast den 31 oktober  2022.  Frågor besvaras av ansvarig

handläggare Robin Kalmendal, telefon: 076-136 54  03, robin.kalnrendaláâvgregiorrse.

Johnny Magnusson Axel Josefsson

Regionstyrelsens ordförande Ordförande VästKom
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Slutgiltig avtalsversion
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Slutgiltig avtalsversion

1. Allmänt

Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ”avtalet”.

De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens

naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt

årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen,

utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma,

elever och studerande inom naturbruksområdet.

VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda

eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra

länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att

underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande.

1.1  Avtalsparter

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (”kommunerna°)

och Västra Götalandsregionen (“regionen”). l avtalet benämns kommunerna och regionen

gemensamt som  ’ parterna”. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att

teckna avtalet. Parterna avgör sj älva vari respektive organisation beslutet fattas, eller om

beslutet ska fattas i kommungemensamma organ.

1.2 Omfattning

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar

inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Pro graminriktat val och

Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna:

0  Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt

gymnasiesärskola.

o Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.

0  Uddetorp, med inriktningen Lantbruk.

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.

Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter.

För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbrukspro grammet vid en eller flera

skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska

samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning.

Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner.

Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot

presumtiva elever och studerande.
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för

naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda

vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

1.3 Syfte

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna

naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan,

gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och

främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och

stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet.

1.4 Bakgrund

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på

utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då.

Sedan  1999  erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket

regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanmm.

Naturbmksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga

för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och

sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart

samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland.

Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande

lär- och boendemiljö på naturbruksskoloma. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av

entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom

vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva

arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter

gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta.

Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för

aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska

utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande

yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på

naturbruksområdet.

1.5 Avtalstid

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på

nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta

förhandlingar.

1.6 Lagstiftning

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen

(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk

gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi.
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1.7 Termer och begrepp

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå

anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning.

På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom

naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal.

Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk,

Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till

olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog,

Mark och Djur inom gymnasiesärskolan.

Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och

Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett

nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVN B) och

Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev.

Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar

som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till

någon av vuxenutbildningarna i avtalet.

Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda

program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet

behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta

förhandlingar.

2. Ekonomi

Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög

kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet

mellan parterna.

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till

självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan

inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans

naturbruksprogram, och introduktionsprogram, beräknas enligt gymnasieförordningens 13
kap.  3 §  och fastställs varje år av regionen efter samråd med kommunernas representanter i

Ledningsråd Naturbruk (se  3.1.2  nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december

året innan de börjar gälla.

Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras

berörda vårdnadshavare separat.
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De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till

hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa

utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal

ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan.

För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden.

Avstämningsdatum för fakturering är 15september respektive  15  februari. Ingen debitering

görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev

avbryter en utbildning mellan den  15  september och den 15oktober eller mellan den  15

februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering

sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall

betalas hela terrninskostnaden.

Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog

med hemkommunen.

Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura

från regionen. Fakturan ska vara betald senast  30  dagar efter att kommunen mottagit den.

Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter  30  dagar.

Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de

elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under  20  år och inte har

inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av

gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för

resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen

svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland.

I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan

elevernas bostad och platsen för APL.

Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet

redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se  3.1.2  nedan), senast den 10 mars varje  år.

Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd

Naturbruk (se  3.1.1  nedan).

Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och

vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna

görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser.

De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras

mellan verksamhetsåren.

Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller

privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun

för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på

en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför
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Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska

vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och  30  juni avseende

vårterminen.

2.2 Vuxenutbildning

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial

nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan.

För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar

per genomförd kurspoäng.

När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt  20  kap.

21  §  skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande.

Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs

för utbildningen.

Avstämningsdatum för fakturering är  15  september respektive  15  februari. För studeranden

som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terrninsdebiteringen vid efterföljande

månadsskifte.

I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som

motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter

att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som

den studerande inte genomfört.

Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med

regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud.

3. Parternas ansvar

Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa

för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.

Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av

naturbruksutbildningarna.

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets

önskemål när samverkansavtalet för åren  2019-2022  togs fram. Samrådet och ledningsrådet

syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De

ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och

ledningsrådet.
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3.1.1  Politiskt Samråd Naturbruk
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och

kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.

Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens

resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas

prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess

uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat

och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under

vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen.

Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt

fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i

samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en

mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och

kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder.

Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet.

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på

nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av

strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig.

Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem

representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt

som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats

i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket

viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på

naturbruksornrådet med de kommuner som de företräder. Arbetsforrnema i övrigt beslutas

gemensamt i ledningsrådet.

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av

huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar,

inom naturbruksområdet.

Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra

Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.

N aturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har

därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen  (2010:2039), förordningen om

vuxenutbildningen  (2011:1108) och andra relevanta regelverk.

Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogramrnen och vuxenutbildningen på

gymnasial nivå inom naturbruksområdet.
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Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i VästraGötaland erbjuds ett allsidigt

utbud av naturbruksutbildningar.

Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna.

Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den  15

september på höstterminen och den  15  februari på vårterminen.

Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i  3

kap.  5 §  skollagen. I de fall en elev har behov av ytterligare stöd, utöver detta, kan regionen

och kommunen träffa en överenskommelse om tilläggsbelopp. Det kan exempelvis handla om

kostnader för en elevassistent.

Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt  20  år utan giltigt skäl är

frånvarande i betydande utsträckning.

Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen.

3.3 Kommunens ansvar

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet.

Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations-

och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av

gymnasieutbildningar.

Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund-

och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet.

Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd,

enligt vad som anges i  3  kap.  12  j  §  skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det

stöd de behöver och en god start på utbildningen.

Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen

regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan

kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas

representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras

starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet.

Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning

till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet

upphör att gälla.
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4. Gemensamma Utvecklingsområden

Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och

smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade

och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna.

Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av

gemensam karaktär.

5. Avtalsvård

Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd

Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och

uppföljning av avtalet.

När detta avtal träder i kraft ska modellen med ersättning till kommuner för de elever som

läser naturbruksutbildning utanför Västra Götaland utredas. Utredningen leds av Ledningsråd

Naturbruk och ska lämna förslag på en modern och rättvis modell. Avtalet ska utvärderas i sin

helhet efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds av Ledningsråd

Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med utvärderingarna är att

på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov och förväntningar

tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.

5.1 Tvister

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala

förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske

mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU).

6. Underskrifter

För regionen För kommun 01/6/ 44-: /¥/977’/I /l/

Datum §3/ Datum 7' /ÃV "2022

_ l'> -
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Kommunal medfinansiering av projekt- och 
finansieringslots, Boråsregionen 
Dnr 2022/347 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen tillför verksamheten för kultur och fritid 62 tkr från kontot KS oförutsett 
för att kunna medfinansiera projekt- och finansieringslots, Boråsregionen samt återkopplar 
med positivt svar.  
 
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 2021 
från 1 550 tkr till 2 050 tkr. Förbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och 
samordning av följande prioriteringar: processledning Kulturstrategi Västra Götaland, 
processledning flernivåsamverkan samt en ny funktion projekt- och finansieringsutveckling 
vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som 
leder till regional utveckling med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. 
En förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr från regionens 
kulturnämnd är att kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande belopp enligt 
överenskommelsen.  
 
Ulricehamns kommun behöver svara positivt på Boråsregionen förfrågan samt avsätta 62 tkr 
för att medfinansiera de 500 tkr som krävs för motfinansiering. Summan är uträknad efter 
invånare i kommuner och bygger på att alla kommuner bidrar enligt den uträknade 
fördelningen baserad på kommuninvånare. Verksamheten för kultur och fritid har inte 
möjlighet att avsätta medel från sin egen budget utan medel behöver tillföras från 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-14 från servicechef  
2 Boråsregionen Ärende för vidare hantering - Finansieringslots kultur 
3 Protokollsutdrag § 29 220429 Finansieringslots kultur 
4 Boråsregionen rapport finaniseringslots kultur 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillför verksamheten för kultur och fritid 62 tkr från kontot KS oförutsett 
för att kunna medfinansiera projekt- och finansieringslots, Boråsregionen samt återkopplar 
med positivt svar.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-14 

Tjänsteskrivelse Kommunal medfinansiering av 
projekt- och finansieringslots, Boråsregionen 
Diarienummer 2022/347, löpnummer 2178/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tillför verksamheten för kultur och fritid 62 tkr från kontot KS oförutsett 
för att kunna medfinansiera projekt- och finansieringslots, Boråsregionen samt återkopplar 
med positivt svar.  
Sammanfattning 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 2021 
från 1 550 tkr till 2 050 tkr. Förbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och 
samordning av följande prioriteringar: processledning Kulturstrategi Västra Götaland, 
processledning flernivåsamverkan samt en ny funktion projekt- och finansieringsutveckling 
vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som 
leder till regional utveckling med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. 
En förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr från regionens 
kulturnämnd är att kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande belopp enligt 
överenskommelsen.  
 
Ulricehamns kommun behöver svara positivt på Boråsregionen förfrågan samt avsätta 62 tkr 
för att medfinansiera de 500 tkr som krävs för motfinansiering. Summan är uträknad efter 
invånare i kommuner och bygger på att alla kommuner bidrar enligt den uträknade 
fördelningen baserad på kommuninvånare. Verksamheten för kultur och fritid har inte 
möjlighet att avsätta medel från sin egen budget utan medel behöver tillföras från 
kommunstyrelsen. 
 
 
Ärendet 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tog vid sitt sammanträde 
2022‐04‐29 del av förstudierapporten gällande finansieringslots kultur och beslutade att be 
kommunerna att ta beslut om huruvida en gemensam finansieringslotsfunktion för kultur 
ska inrättas samt om kommunerna kan dela på ansvaret att motfinansiera regionens bidrag 
om totalt 500 tkr. Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2022‐08‐26 
på info@borasregionen.se 
 
En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan tecknades 2021 
mellan Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för 
perioden 2021 – 2024. Kommunalförbundet och regionen har kommit överens om att avsätta 
regionala utvecklingsmedel och kommunala medel till satsningar som bidrar till hållbar 
utveckling i länets kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala 
utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023 
samt Klimat 2030. 
 
 Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 
2021 från 1 550 tkr till 2 050 tkr. Förbundet ska med stöd av medlen säkra processledning 
och samordning av följande prioriteringar: processledning Kulturstrategi Västra Götaland, 
processledning flernivåsamverkan samt en ny funktion projekt- och finansieringsutveckling 
vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som 
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leder till regional utveckling med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet 
bedrivs utifrån delregionala prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin.  
 
Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter delregionala 
utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel 
kommunala medel enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Idag motfinansierar 
kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt, däremot inte kulturprojekt.  
 
Våren 2021 arbetade en kommunal arbetsgrupp med frågan om uppdragets möjliga 
inriktning. Processen att inrätta en funktion för projekt- och finansieringsutveckling på 
Boråsregionen fortsatte under hösten i form av en förstudie. Resultatet av förstudien 
sammanställdes i en rapport. En förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 
500 tkr från regionens kulturnämnd är att kommunerna motfinansierar bidraget med 
motsvarande belopp enligt överenskommelsen.  
 
Ulricehamns kommun behöver svara positivt på Boråsregionen förfrågan och besluta att 
avsätta 62 tkr för att medfinansiera de 500 tkr som krävs för motfinansiering. Summan är 
uträknad efter invånare i kommuner och bygger på att alla kommuner bidrar enligt den 
uträknade fördelningen baserad på kommuninvånare. Verksamheten för kultur och fritid har 
inte möjlighet att avsätta medel från sin egen budget utan medel behöver tillföras från 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Boråsregionen Ärende för vidare hantering - Finansieringslots kultur 
2 Protokollsutdrag § 29 220429 Finansieringslots kultur 
3 Boråsregionen rapport finaniseringslots kultur 
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Kultur- och fritidschef 
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Ämne: Boråsregionen Ärende för vidare hantering - Finansieringslots kultur

Finansieringslots kultur
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund tog vid sitt sammanträde 2022‐04‐29 del av
förstudierapporten gällande finansieringslots kultur och beslutade att be kommunerna att ta beslut om huruvida
en gemensam finansieringslotsfunktion för kultur ska inrättas samt om kommunerna kan dela på ansvaret att
motfinansiera regionens bidrag om totalt 500 tkr.
 
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2022‐08‐26 på info@borasregionen.se
 
Hälsningar
 
Linda Bergholtz
Administrativ chef

Tel: 0729‐649697
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
www.borasregionen.se

När du kommunicerar med Boråsregionen behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se vår
Integritetspolicy
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§ 29 Finansieringslots kultur 
Diarienummer: 2021/SKF0127 
 
Beslut 
Direktionen tar del av förstudierapporten och ber kommunerna ta beslut om huruvida en gemensam 
finansieringslotsfunktion för kultur ska inrättas samt om kommunerna kan dela på ansvaret att 
motfinansiera regionens bidrag om 500 tkr 
 
Sammanfattning 
En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan tecknades 2021 mellan 
Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för perioden 2021  
2024. Kommunalförbundet och regionen har kommit överens om att avsätta regionala 
utvecklingsmedel och kommunala medel till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets 
kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 
2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020  2023 samt Klimat 2030. 
 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 2021 från 
1 550 tkr till 2 050 tkr. Förbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och samordning av 
följande prioriteringar: processledning Kulturstrategi Västra Götaland, processledning 
flernivåsamverkan samt en ny funktion projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att 
skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling 
med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån delregionala 
prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin. Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden 
och miljönämnden avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras 
med motsvarande andel kommunala medel enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Idag 
motfinansierar kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt, däremot inte kulturprojekt. 

Våren 2021 arbetade en kommunal arbetsgrupp med frågan om uppdragets möjliga inriktning. 
Processen att inrätta en funktion för projekt- och finansieringsutveckling på Boråsregionen fortsatte 
under hösten i form av en förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport. En 
förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr från regionens kulturnämnd är att 
kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande belopp enligt överenskommelsen. 
 
Förstudien resulterade i rekommendationen att inrätta en finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att 
öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, 
organisationer och det fria kulturlivet.  Sjuhärad är den delregion som söker och får minst externa 
projektmedel inom kultur i regionen. Extern finansiering ifråga om projektstöd är en högt efterfrågad 
resurs inom kulturområdet; såväl de EU-baserade som dem med andra inriktningar. I förstudien 
intervjuades en rad olika regionala aktörer som påtalade vikten av att öka sin ansökningskompetens 
för att kunna utveckla sina verksamheter med stöd av externa projektmedel, hjälp att hitta medel att 
söka samt stöd att hitta samarbetspartner.  
 
Det finns en stark vilja att inom funktionen samverka med närliggande områden såsom kulturella 
kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur och hälsa 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-04-29 
Sida 9 (18) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

samt för att bredda kulturutbudet för barn och unga för att nämna några. Västra Götalandsregionen 
har påtalat de utökade möjligheter som finns att söka medel för utvecklingsprojekt inom kulturen 
som en del i återhämtningen efter pandemin. Inom EU finns en markant utökad budget i 
programmet Kreativa Europa. Utbudet av externa medel är stort men det behövs en funktion i 
Sjuhärad som omhändertar det utbudet, synliggör och förmedlar informationen samt vägleder 
aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering.   
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
 
  



Januari 2022 
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1. INLEDNING  

Boråsregionens kommunalförbund har utrett hur en finansieringslots ska kunna stärka 

kulturutövare och kreativa näringar i att i högre grad ansöka om externa medel enskilt 

eller tillsammans med andra aktörer. Bakgrunden till det, var ett erbjudande från Västra 

Götalandsregionen kring en finansiering av denna tjänst, enligt 

kultursamverkansmodellen. I förberedelserna för detta uppdrag har stor vikt lagts vid 

att kartlägga de kunskaper inom området som redan finns, genom samtal med allt ifrån 

enskilda aktörer till grupper av verksamma, samt de behov nämnda grupper har för att 

kunna nå nya nivåer med förstärkt kompetens. 

 

Nulägesanalysen/kartläggningen grundar sig på ett stort antal intervjuer, samtal och 

gruppmöten med syftet att ta reda på vad som påverkar frekvensen av ansökningar om 

externa medel i Sjuhärad. Att detta har varit ett nödvändigt fokus bygger på vetskapen 

att frekvensen av ansökningar inom kulturområdet behöver ökas och att det finns en 

stor förbättringspotential, både gällande den kompetens som behövs för att ansöka 

samt kunskaper om vilka möjligheter som finns att nå externa medel.  

 

Kartläggningen började första september 2021 och slutrapporteras i januari 2022 och 

syftar till att utgöra underlag för utformningen av en ny stödfunktion med inriktning 

projekt- och finansiering inom kulturområdet i upptagningsområdet för Sjuhärads 

kommunalförbund. Uppdraget för kartläggning och rapport gavs till Anna Gunnarsson, 

Navet science center, en systerorganisation till Boråsregionen. Uppdraget genomfördes i 

dialog med Lisa Haeger, kulturstrateg. 

 

Följande områden har varit i speciellt fokus under kartläggningen:  

 

- Vilka är de faktorer som styr varför/varför inte kulturutövare ansöker om externa 

medel? 

- Vilka olika typer av stödfunktioner skulle behövas för att få fler att ansöka om externa 

medel? 

- Hur kan en stödfunktion göra det lättare för dem som arbetar inom kulturen att hitta 

rätt information för att ansöka om externa medel? 

- Hur kan en stödfunktion medverka till att goda samarbeten skapas och utökar 

möjligheterna till ansökningar i samverkan? 

- Hur kan en digital plattform och annan digital kommunikation användas för att 

kontinuerligt förse kulturutövare med relevant information inom ansökningsområdet? 

 

Målsättningen med det långsiktiga uppdraget är i sammanfattning att:  

 Utveckla projekt som ökar omställningen till social, ekonomisk och miljömässig 

hållbarhet med kultur som drivkraft 

 Öka den externa finansieringen till delregionen 

 Öka antalet projekt med EU-finansiering 
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 Öka antal kvalitativa projekt med annan extern finansiering 

 

2. ARBETSPROCESS 

bild 1. Arbetsprocess i sammanfattning 

2.1 Intern dialog och erfarenhetsutbyte 

Då det sedan tidigare finns god kompetens inom Sjuhärads Kommunalförbund inom 

området har nära samarbete och dialog med Anna Laang och Lisa Haeger gett värdefull 

kunskap för kartläggningen som helhet. Dialogen har resulterat i många goda kontakter 

inom Sjuhäradskommunerna samt gett tillgång till kulturella nätverk över kommun- och 

regiongränserna som har gett värdefulla erfarenheter. Insyn i tidigare erfarenheter inom 

rådgivning och handläggning gällande ansökningsprocesser inom kulturområdet har 

varit avgörande för att kunna ställa rätt frågor till dem som tagit aktiv del. 

Erfarenhetsutbytet har varit en följsam process som har utvecklats under hela hösten 

samtidigt som mer och mer underlag har samlats in ifrån målgruppen. 

 

2.2 Kartläggning av stöd 

 

Stöden som finns att söka skiljer sig åt när det gäller arbetsinsats, organisationsförmåga, 

partnerbyggande och vilken organisationsform som krävs. En Finansieringslots uppgift 

bör vara att kartlägga stöd och informera om tidpunkter för ansökan och kommunicera 

kring detta. Rätt kulturaktörer ska matchas med rätt nivå på ansökan som kan vara EU, 

Norden, nationellt, regionalt eller lokalt. Fokus bör vara på de enklare, lättillgängliga 

stöden som stimulerar 

 

 

2.3 Kartläggning av målgruppens behov 

Under hela hösten har möjligheterna att träffas varit delvis begränsade av restriktioner 

kopplade till Corona-pandemin. Därför har samtal, mer formella möten och intervjuer 

genomförts både på plats och i digital form. Även om det kan vara så att en del av 

dialogen har begränsats något av att bara kunna ses digitalt har det också funnits 

positiva delar; t ex har det blivit lika lätt att boka lokala möten som dem med lite mer 

långväga kontakter. Extra glädjande är att alla möten, samtal eller intervjuer med dem 

som själva är kulturutövare direkt har blivit en kompetensutveckling inom 

ansökningsområdet. När undersökningen genomfördes utgick vissa kulturaktörer ifrån 

att rollen som finansieringslots fanns, i andra fall har det mer handlat om att behovet av 

vägledning är så stort att man tar alla chanser som kommer upp. Oavsett vilket har 

detta varit en mycket positiv del av kartläggningen som har inneburit att en del 

förprocesser med riktning mot externa ansökningar redan har startat. 

 

Intern dialog och 
erfarenhetsutbyte

Kartläggning av 
målgruppens 

behov

Rapport och 
slutpresentation

Framtagande av 
projektförslag

Kompletterande 
samtal och 
intervjuer

Analys av 
erfarenheter från 

målgruppen
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Med målet att det insamlade materialet skulle ge en bred bild av behoven inom 

kulturområdet utgick kartläggningen från VGRs beskrivning av kulturaktörer i 

Kulturstrategi västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023: 

 
Bild 2. VGRs beskrivning av kulturaktörer i Kulturstrategi västra Götaland och regional 

kulturplan 2020-2023: 

 

Då en del aktörer som kontaktats inte har haft tid och möjlighet att delta under just den 

här tidsperioden finns det en viss obalans mellan olika aktörskategorier i underlaget. 

Dock har flera som ingår i underlaget kunnat delge erfarenheter från mer än ett område 

och har således delvis kompenserat för detta. Aktörerna i underlaget har geografisk 

spridning över hela Sjuhärads upptagningsområde; se bilaga 1.  

 

2.3 Analys av erfarenheter från samtal, intervjuer, möten med kulturaktörer 

En funktion som ska stödja kulturaktörers möjlighet att ansöka om mer externa medel 

kommer att behöva arbeta på många olika sätt med uppdraget. Detta beror i första 

hand på att kunskap och kompetens hos kulturaktörerna uppvisar en stor variation och 

att det både kommer att behövas arbete på kort och lång sikt för att åstadkomma 

varaktig förändring.  Det går heller inte att generalisera angående de olika 

kulturaktörernas kunskaper inom ansökningsområdet, då de representerar allt ifrån 

enskilda företagare till riktigt stora organisationer. Att aktörerna är så olika gör också att 

de har vitt skilda möjligheter i ansökningar; vissa typer kan den ena aktören vara perfekt 

för medan den andra inte ens uppfyller grundläggande kriterier. Beskrivningen nedan 

innehåller ett antal områden, som enligt dem som funnits med i samtal och intervjuer, 

är avgörande för att nå framgång i uppdraget som finansieringslots i förhållande till alla 

de kulturaktörer som är målgrupp för insatserna. 

2.3.1 Lära av andra och varandra 
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I Boråsregionens kommunalförbund finns redan många aktiva nätverk och 

samverkansorganisationer som genomför spännande aktiviteter. Många av dem verkar 

mest lokalt och är inte alltid kända över hela kommunalförbundets upptagningsområde. 

Här kan finansieringslotsen medverka till att dessa goda exempel sprids till andra, som 

då får möjlighet att ta stöd härifrån vid uppbyggnad av något nytt och eget. 

En finansieringslots kommer sannolikt ha som del av sitt uppdrag att samverka med 

andra delar av Västra Götalandsregionen samt samverka både nationellt och 

internationellt inom kulturområdet. I och med detta är det naturligt att 

finansieringslotsen sprider goda former för samverkan som kan tillämpas på 

hemmaplan och användas av de lokala aktörerna. 

I de nätverk som drivs av och med Boråsregionens kommunalförbund bör 

finansieringslotsens verksamhet bli ett självklart inslag i nätverksmöten och funktionen 

bör användas som kontaktperson för frågor och funderingar som gäller 

ansökningsprocesser och/eller samverkansformer inom kulturen eller med kulturen 

som en del. 

 

Bild 3. Översikt målgrupp för finansieringslotsens verksamhet 

 

2.3.2 Nätverksmöten 

För att få ut information till kulturutövare och nå ut med kunskaper om externa 

ansökningar bör finansieringslotsen genomföra i god tid fastställda 

nätverksmöten/utbildningar under kalenderåret. Dessa bör genomföras på flera olika 

platser ute i kommunerna för att säkerställa att de är relevanta för många kulturaktörer. 

Relevant innehåll är vad som är på gång under den kommande perioden ifråga om 

Processledare 
Finanisiering 

& Kultur

Fria 
utövare

Akademi

Kulturintuitioner

KommunFolkbildning 

Civilsamhälle 
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ansökningar, nätverkande, samverkan över kommungränserna mm. Målet bör vara att 

skapa en positiv beredskap hos kulturaktörer för att vara med i ansökningar; att se sig 

själva som en självklar del. Lämpliga vägar att genomföra ovanstående är genom att: 

- Vara med och ha informationspunkter på möten som redan finns; t ex för kulturchefer, 

nätverksträffar i olika branscher etc. Att initialt bjuda in sig själv till befintliga 

mötesplatser innebär ofta en möjlighet till kontinuerlig kontakt efteråt. 

- Utveckla specifik kontaktsökande verksamhet för att nå ut utanför mer kända 

kommunikationskanaler.  De som redan är frälsta kommer att dyka upp första gången 

på helt vanliga möten, den stora utmaningen är alla andra. 

- Arbeta för andra målsättningar i samarbeten och projekt än att få in pengar. Det är 

minst lika viktigt att få till de riktigt goda och roliga samarbetena som utvecklar vårt 

geografiska område i Sjuhärad; den ekonomiska möjligheten är bara ett sätt att kunna 

utforska tillsammans med större ramar. 

- Samordna med befintliga nätverk och clusterorganisationer av kulturutövare och 

potentiella samverkansparter. Vara med där det händer. 

- En egen mötesstruktur för just finansieringslotsen som ambulerar geografiskt i 

Sjuhärad för att medverka till att allt fantastiskt i vårt område blir känt och fler lär känna 

varandra; speciellt viktigt över gränser och mellan stad och landsbygd och landsbygd-

landsbygd.  

- Medverka i natinella nätverk som delar uppdraget, eller som har vissa delar av 

uppdraget, för att stärka varandra och dela information. 

- Medverka i internationella nätverksmöten där grupper som sedan genomför 

ansökningar tillsammans finns, speciellt inom EU, t ex Bauhaus, Horizon 

- Ordna tankesmedjor för många som vill utveckla något inom kulturområdet. Med 

målet att hitta nya möjligheter och samarbeten samt gå därifrån med fler idéer och 

möjligheter än vid ankomst. Även tankesmedjor med aktörer från olika branscher är 

önskvärt för att vidga möjlighetserspektiven. 

2.3.3 Samverkan med andra branscher/inriktningar  

Att samverka med andra branscher och inriktningar utanför kulturområdet ger ofta 

möjligheter att nå andra typer av finansiering och öppnar upp för spännande 

gränsöverskridande projekt. Många kulturutövare är vana vid en sådan samverkan 

medan andra helt saknar erfarenhet och/eller ens ser det som en möjlighet. Här krävs 

insatser för att göra detta känt och göra det till en naturlig del av arbetet med att 

genomföra ansökningar. I många fall är det just det gränsöverskridande som gör en 

ansökan mer intressant och kreativ.  I mötet mellan olikheter föds ofta det oväntade, 

innovativa och framtidsorienterade. Inom detta område är det av stor vikt att verka för 

att kontinuerligt nätverkande och samarbete blir en naturlig del av verksamhetsåret 
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inom kulturen; det är först då alla aktörer kan vara redo att dra igång en 

ansökningsprocess när tillfälle kommer. Tillsammans är vi starkare! 

 

2.3.4 Regional samverkan med Skaraborg, Fyrbodal, Halland m fl 

Eftersom det finns ett gemensamt behov av att fler verkligen blir aktiva inom 

ansökningsområdet är det av stor betydelse med samverkan även över de geografiska 

gränserna. Samverkan med regionerna Skaraborg, Fyrbodal och Halland som har 

liknande utmaningar som Sjuhärad ifråga om ökad extern finansiering är naturligt. Detta 

eftersom kommunikation redan sker mellan dessa inom andra delar av kulturområdet 

och andra samverkansområden relevanta för Kommunalförbunden.  Dessa regioner 

påvisar sinsemellan också så pass många likheter att det som blir en framgångsfaktor i 

den ena delen sannolikt skulle kunna bli det även i den andra. Kontinuerlig 

kommunikation är nödvändig för att hålla samverkan levande. 

2.3.5 Säkerställa att nå både stad och landsbygd 

Då Boråsregionens/Sjuhärads sammanlagda upptagningsområde består både av Borås 

stad och befolkningsmässigt mindre kommuner, är det av största vikt att 

finansieringslotsen kontinuerligt bedriver verksamhet ute i de olika delarna. För att 

detta ska bli fortlöpande bör ett stort antal informations och utbildningstillfällen samt 

dialogmöten förläggas till lokaler ute i kommunerna och riktas till de kulturutövare som 

är verksamma där. Då det är möjligt ska dessa tillfällen sammanfalla med annan 

verksamhet som ändå sker. Detta är ett sätt att göra finansieringslotsens verksamhet 

känd för potentiella användare så snabbt som möjligt och samtidigt ge 

finansieringslotsen god kännedom om lokala verksamheter. Finansieringslotsen måste 

aktivt arbeta för att hitta och samverka med de nätverk som finns inom kulturområdet i 

alla kommuner och medverka till skapandet av sådana där de inte finns i nuläget. 

Genom att nå ut till nätverken med relevant information och lära känna dess individer är 

de kontaktbara när möjligheter till olika ansökningar dyker upp. 

2.3.6 Ökade kontaktytor 

Eftersom de allra flesta ansökningar som görs om externa medel innefattar någon form 

av samverkan, innebär nästan alla ansökningar att det ger kulturaktörer insyn i minst en 

annan verksamhet. Detta vidgar perspektiv, öppnar för nya utmaningar och möjligheter 

samt leder till nya samverkansytor med potential att bli grogrund för ytterligare nya 

projekt och ansökningar. Speciellt tydligt blir detta på den internationella projektarenan 

där ett beviljat internationellt projekt öppnar dörren till både andra språk och kulturer 

samt det internationella kulturlivets resurser – världen kommer lite närmare och är 

mycket tillgängligare för t ex nya scener, utställningsytor, utbyten mellan professionella i 

olika länder och nya vänskaper.  I sammanhang där det finns utrymme för både stora 

och/eller mer erfarna och små och/eller mindre erfarna aktörer är det viktigt att de 

större aktörerna drar med sig fler när de kan. Att få börja i liten skala i ett projekt som 
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drivs framåt av andra med större möjligheter blir på så vis ett viktigt sätt att lära genom 

att göra och delta.  Här kan också finansieringslotsen medverka till att sammanföra 

aktörer med varandra som inte känner till varandra sedan tidigare och uppmuntra dem 

som ännu inte har vågat ta steget– den gemensamma nämnaren är att ha kontakt med 

finansieringslotsen. 

2.3.7 Stödfunktion 

Alla tillfrågade är överens om att finanseringslotsens viktigaste uppdrag är att vara en 

stödfunktion i processerna som syftar till att ansöka om externa medel för en individ 

eller en grupp. Behovet av denna funktion börjar i vissa fall redan innan en projektidé, 

som kan ligga till grund för en ansökan, har formulerats färdigt; för att bolla idéer, 

tankar om upplägg, slipa sina argument och inte minst att beskriva sina tankar på ett så 

konkret sätt att någon annan kan släppas in i processen. Stödfunktionen måste sedan 

kunna fungera under hela ansökningsprocessen; från att medverka till att fler får större 

kunskaper i att genomföra ansökningar genom regelrätta utbildningar till att läsa och 

processa nästan färdiga ansökan innan slutdatum.  

Lotsen kan också vara en stödfunktion med förankring, att påminna om att hela 

organisationen som söker ska vara medvetna och att ansökan är in samklang med de 

mål och planer som organisationen har. 

 

 

2.3.8 Kursverksamhet/utbildningstillfällen 

Det är tydligt att det finns behov av utbildningsinsatser för att fler ens ska se det som en 

möjlighet att skriva externa ansökningar. Dock ser olika aktörer väldigt olika på detta i 

förhållande till vilka ansökningar som avses. Många uttrycker oro och osäkerhet framför 

allt angående EU-ansökningar. De ses som omfattande och krångliga att förstå. 

Startsträckan för att vara med känns lång. Att många dessutom måste göras på engelska 

är en ytterligare utmaning. Finansieringslotsen behöver kunna medverka till att 

avdramatisera hela situationen så att det blir lättare att knäcka koden och jobba väl med 

de förberedelser som kan göras innan en ansökan ska påbörjas. Det finns också 

begränsningar i den tid många kulturutövare kan lägga på dessa ansökningar i 

förhållande till chansen att verkligen få medel. Upplevelsen av att det inte är speciellt 

stor chans att få medel är stark hos många. Att dra igång utbildningstillfällen inom 

området är en insats för att öka kompetensen långsiktigt och få fler att se sig som 

potentiella (och framgångsrika) deltagare i projekt och ansökningar. Ett av få områden 

som alla tillfrågade är helt överens om handlar om att de har behov av relevant 

utbildning i förhållande till tidigare kunskaper. Utbildning där ingen behöver känna sig 

dum eller okunnig, där det är ok att ställa frågor och att inte kunna allt i förväg. Exempel 

på utbildningsinsatser som det finns stora behov av är: 
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Grundläggande kunskap om att skriva ansökningar. I en sådan utbildning rör sig 

innehållet runt t ex;  

-Vilken information behöver jag ha tillgänglig från min verksamhet innan jag 

börjar en ansökan? 

- Vad behöver jag tänka på för att skapa goda förutsättningar för en ansökan 

ifråga om beskrivning av mina aktiviteter, partnerskap och tydlighet i 

förhållande till att den ska granskas av någon som inte är insatt i det jag vill 

göra? 

- Grundkunskap i vilka aktiviteter som är gångbara i en ansökan och hur detta 

kan uttryckas för att vara tydligt. Hur kopplar jag ihop det jag vill göra med 

målen för en utlysning? 

- Vilken typ av information avses i olika delar av en ansökan? 

- Begreppsorientering 

- Budgetutformning 

- Vilken administration och redovisning kommer att behövas vid beviljade 

medel? 

Internationella ansökningar, i huvudsak fokus på EU inom kulturområdet 

- Vilka är de? När ska de skickas in? Vilka är mest gångbara för min verksamhet? 

- Vad behöver jag tänka på för att skapa goda förutsättningar för en sådan 

ansökan ifråga om beskrivning av mina aktiviteter, partnerskap och tydlighet i 

förhållande till att den ska granskas av någon som inte är insatt i det jag vill 

göra? 

- Tänka som en granskare. Hur skriver jag min ansökan så att den som granskar 

får reda på det den letar efter på ett tydligt sätt. 

- EU-ansökningar som lämpar sig väl för samverkan med andra typer av 

verksamheter; t ex Erasmus, Horizon etc. 

2.3.9 Tillgänglig information 

För att en finansieringslots arbete ska bli tillgängligt för många är det av vikt att det finns 

en tydlighet gällande den information man kan behöva. Många kulturutövare har i 

samtalen uttryckt att det är viktigt att finansieringslotsen: 

- går att kontakta för kortare avstämningar och frågor på telefon 

- är tillgänglig på mail 

- har tydlig och uppdaterad information på hemsida som kan nås digitalt; t ex kalendarie och 

de vanligaste frågorna 
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- kan bokas för digitala och/eller analoga möten 

- kan läsa igenom ett utkast inför en ansökan och ge kort feedback och ställa följdfrågor som 

utvecklar 

 

Specifika behov mitt i en ansökningsprocess 

- processtöd; läsa under tiden ansökan skrivs fram och ge feedback på innehåll och struktur 

- snabbfrågor om t ex ord och uttryck 

 

Processtöd efter att projektet beviljats 

- Redovisning 

- Utvärdering 

- Spridning 

- Budgetfrågor 

 

2.3.10 Digital synlighet och tydlighet 

De möjligheter som idag finns för att göra externa ansökningar är omfattande. Några 

kulturutövare i underlaget som är mer vana att göra ansökningar uttrycker att det finns 

så många möjligheter att hitta externa medel ”att jag skulle kunna gör ansökningar till 

min heltidssyssla”. Men även för dessa är det en stor utmaning att verkligen hitta det 

som är relevant för deras områden, att hitta till möjligheterna i god tid och att veta var 

man ska börja för att hitta till rätt information. En stor hjälp för många, oavsett 

nybörjare eller erfaren skulle därför vara en digital plattform dedikerad till 

Sjuhäradsområdet kultur där informationen uppdateras regelbundet av 

finansieringslotsen och t ex innehåller: 

 Information om vilka ansökningar som finns och ett kalendarie som visar när 

ansökningar ska in, kriterier, länkar till detaljer och kontaktuppgifter för att 

komma vidare. 

 Digital anslagstavla där den som har en idé och söker partnerskap kan 

presentera sitt förslag och andra kan hitta till den  

 Ansökningar på gång i VGR! 

 Ansökningar på gång inom kommunalförbundet! 

 Next up inom EU! 

 Äldre beviljade ansökningar att läsa och hämta inspiration ifrån. Alltid bra att 

göra mer av det som fungerade bra! 
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 ”Detta vill vi berätta”. En sida där de som varit framgångsrika i 

projektansökningar visar upp sina exempel. Med bilder och kort text. Genom att 

visa upp vad som gjort kan fler göra liknande igen (och kanske ännu bättre) när 

det blir känt. 

 Lista på ”de vanligaste frågorna” gällande att skriva ansökningar 

 Finansieringslotsens kalendarie som visar vilka möten och utbildningar det finns 

som finansieringslotsen anordnar. 

 Möjlighet att prenumerera på finansieringslotsens nyhetsbrev 

2.3.11 Snabbväg för att komma igång 

Det finns två saker som talar för att just komma igång på ett enkelt sätt är nödvändigt 

för att bli framgångsrik inom ansökningsområdet. Den ena delen är att processen att 

ansöka om externa medel är starkt kopplat till självförtroende, och det är svårt att börja 

bygga upp ett sådant om den första erfarenheten man skaffar sig är en väldigt lång och 

mödosam startsträcka. Den långa startsträckan kan istället innebära att ansökan inte 

blir av alls och de goda idéerna och spännande projekten stannar av helt.  Det andra 

handlar om att det finns många bra tankar och idéer inom kultursektorn som inte är 

speciellt omfattande eller resurskrävande, men som lätt skulle kunna komma igång med 

en mindre finansieringsmöjlighet ihopkopplat med en enklare ansökan. I och med ett 

sådant upplägg kan kulturaktörer ges möjlighet att prova en idé, testa ett nytt 

samarbete, börja i liten skala för att senare växla upp arbetet i en större ansökan med 

fler inblandade. Många olika individer som har kommit till tals under hösten tar upp 

denna möjlighet som helt avgörande och som något mycket positivt när de har fått 

möjligheten genom t ex Leader Sjuhärad eller Sparbanksstiftelser. För kulturens räkning 

bör dessa medel fördelas utefter ett antal i förväg uppsatta områden med enkla, tydliga 

kriterier som är läsbara på t ex hemsida och är lätt kommunicerbara på möten av olika 

slag. 

2.4 Direkt Kommunikation 

En vanlig erfarenhet från kulturutövare som har varit med och ansökt om externa medel 

tidigare är att det är en utmaning att få reda på den information man behöver i tid och 

med rätt information. För att underlätta detta bör finansieringslotsen ha en tydlig 

kommunikationsstrategi. I en sådan är följande delar viktiga och kan tillämpas på såväl 

hemsida som andra kanaler, utskick, tryckt material: 

- Kort och saklig information 

- Kontinuerlig information; t ex nyhetsbrev, i samband med aktiviteter, påminnelser om 

ansökningar på gång etc 

- Digital och analog 

- Viktigt med information på flera språk än svenska 

- I en sammanhållen grafisk profil som ger igenkänning när den dyker upp i analoga eller 

digitala sammanhang, för t ex hemsida, trycksaker, sociala medier 
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- med speciell hänsyn till grupper som är svårare att nå, t ex unga vuxna, nyanlända, nya 

kulturutövare m fl 

- med möjlighet till personliga kontakter när möjligheter dyker upp som verkligen passar 

en aktör, organisation eller påbörjat samarbete som hand i handske 

 

 

2.4.1 Kommunikation via digitala medier 

Idag vet vi att det är olika grupper som är aktiva på olika sociala plattformar inom sociala 

medier. Av de som finns med i underlaget agerar de flesta på en eller flera av Instagram 

(flest), Facebook eller Linkedin; antingen som sig själva som kulturutövare eller som del 

av en större organisation. Många uttrycker att det är just på sociala medier som de får 

reda på nyheter om kommande ansökningar och andra satsningar som rör deras del av 

kulturen – och som även ger möjlighet att snabbt skicka informationen vidare till andra 

som man anser borde ha nytta av informationen.  Här har några gjort det aktiva valet att 

följa sådana organisationer som har medel till sitt förfogande som VGR, Kulturrådet och 

Kommunalförbunden medan andra råkar se det i det allmänna flödet. Andra ser sitt 

deltagande i sociala medier mer som en reklamyta eller ett sätt att göra sin verksamhet 

känd för en större publik än den som nås i närområdet.  

Eftersom det är tydligt att sociala medier är ett levande och kontinuerligt sätt att nå ut 

måste finansieringslotsen agera aktivt här med egna konton där olika typer av 

information kommuniceras och på så vis nå ut till fler än dem som t ex skulle 

prenumerera (och läsa) ett nyhetsbrev eller besöka en hemsida. Sociala medier är också 

en viktig riktningsvisare i den digitala kommunikationen eftersom den lätt pekar 

användaren vidare till mer information på annan plats. Här behöver t ex information om 

vad som är på gång ifråga om träffar, event, utbildningar mm finnas, men också 

information om ansökningar som är på gång och påminnelser om vilken hjälp som finns 

att få. Ett mål är förstås att även göra denna kommunikation så pass eftertraktad ifråga 

om ton och innehåll att många vill följa även för att det är ett bra konto med ett 

intressant och attraktivt innehåll. Om inte finansieringslotsen har tidsmässig möjlighet 

till ovanstående insatser bör detta göras tillsammans med en kommunikatör. 

2.4.2 Nyhetsbrev 

Flera av dem som finns med i underlaget tar fram nyhetsbrev i sammanhanget 

ansökningar som något de använder aktivt. Några betalar t o m en månatlig avgift för 

nyhetsbrev med speciellt bra inriktning för sin verksamhet med motiveringen att 

”avgiften betalar sig när jag får rätt information som leder till beviljade projektmedel”. 

Nyhetsbrevet bör komma regelbundet, gärna en gång i månaden med innehåll som 

visar vad som är på gång; utbildningar, nätverksträffar, kommande ansökningar, 

efterlysningar inför kommande partnerskapsansökningar etc. Gärna också någon 

speciell del av karaktären ”Du har väl tänkt på att…” eller motsvarande. 
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2.4.3 Information till nya kulturutövare 

De som är nya inom kulturområdet i Sjuhärad bör så snart som möjligt fångas upp och 

få information om vilka möjligheter som finns att ansöka om externa medel. Då det 

knappast är troligt att den som antingen är en nyinflyttad kulturutövare eller just har 

lämnat en ungdomsverksamhet i första hand kommer söka stöd direkt av 

kommunalförbundet, måste denna grupp sökas upp igenom ett aktivt nätverkande med 

andra aktörer som hjälp ute i kommunerna. Detta nätverkande kan ske med t ex 

clusterorganisationer, studenter, bildningsförbund, föreningar etc. Det är av stor vikt att 

detta sker kontinuerligt för att fånga upp människor på olika sätt. Utan en kontinuerlig 

aktivitet inom detta område finns en risk att det bara blir kulturutövare inom vissa 

områden och vissa åldersgrupper som nås på bekostnad av andra.  

 

3. UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER  

Uppdragets omfattning 

Funktionen finansieringslots kan göras hur stor och omfattande som helst eftersom det 

alltid går att nå fler kulturutövare med behov av stöd och hjälp; Boråsregionen/Sjuhärad 

har ett stort och aktivt kulturliv och på så vis ett stort underlag. Med tanke på detta 

behöver funktionen definieras och avgränsas på ett sätt som är hanterbart, och 

samtidigt maximerar nyttan för området. 

Mångfald 

Inom Boråsregionen/Sjuhärad finns många anledningar att tänka till gällande 

mångfaldsperspektivet. De som ansöker om medel inom stöd till kulturen och får 

support i processen bör spegla sammansättningen av de människor som verkar i 

Sjuhärad ifråga om t ex nationalitet, språk, religion, funktionshinder, social bakgrund 

etc. Detta är en stor utmaning av många skäl och några av dem handlar om:  

- ”Som man frågar får man svar”. Information och kommunikation inom området 

ansökningar om externa medel för kulturen må vara hur bra och genomtänkt som helst, 

men om den inte kan nå ut till fler än dem som behärskar god svenska och redan är väl 

insatta/etablerade inom kulturområdet så har den inte nått ända fram till alla den 

borde.  

- Utformning och val av Goda exempel som lyfts fram på t ex hemsida eller på 

nätverksmöten. Om några som tar del av de goda exemplen aldrig känner igen sig eller 

kan se sig själv som en del av en liknande situation kommer dessa exempel att verka 

exkluderande. 
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- Val av lokaler vid anordnade utbildningar eller aktiviteter får inte vara exkluderande för 

den som t ex har ett eller flera funktionshinder så att den måste välja bort aktiviteterna 

av detta skäl. 

Det går att lyfta fram många fler exempel, men genom att ta med detta område som en 

utmaning ökar möjligheterna att göra mer rätt än fel. 

 

Armlängds avstånd 

Principen armlängds avstånd behöver tas i beaktande i förhållande till 

finansieringslotsens uppdrag så att inte de sammanhang man agerar i/stöder 

medverkar till att begränsa dem som utövar sina kulturuppdrag eller styr inriktningen på 

det stöd som ges i vissa riktningar på bekostnad av andra. Denna fråga har lyft under 

2021 i form av Myndigheten för kulturanalys rapport, Så fri är konsten. 

Att nå ut digitalt 

Ett visst fokus kommer att krävas för att skapa tydlig digital information på hemsida. Det 

behövs hålla en god informationsnivå för uppdraget samt hålla detta uppdaterat.  

Att få till gränsöverskridande ansökningar och event  

Det finns egentligen helt obegränsade möjligheter att få till ansökningar och projekt i 

samverkan över verksamhetsgränserna. Kulturen kan samverka med så många olika 

områden och gör det framgångsrikt i olika utsträckning när de gäller ansökningar om 

externa medel i dagsläget. Men det finns utrymme för ett mycket större 

gränsöverskridande perspektiv. Några av de områden som bör framhållas som möjliga 

samverkanspartners är: näringsliv, föreningar, miljöaktörer, intresseorganisationer, 

skola, akademi och civilsamhälle eller mellan aktörer inom kulturen som vid första 

anblick inte liknar varandra så mycket. Ett framgångsrikt arbete här ger sannolikt en 

ökad tillgång till externa medel men är också en långsiktig utmaning som kräver 

kontinuerligt arbete för att bli mer naturligt för fler. 
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4. SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER 

Extern finansiering ifråga om projektstöd är en högt efterfrågad resurs inom 

kulturområdet; såväl de EU-baserade som dem med andra inriktningar. Det finns dock 

en stor variation i hur olika aktörer ser på sina möjligheter att nå dessa och många 

anser att startsträckan för att nå dit på egen hand är antingen lång eller omöjlig att gå. 

Många påtalar vikten av att börja träna sin ansökningskompetens med mindre 

omfattande ansökningar både ifråga om mängden information ansökan kräver inför 

inskickandet och den redovisning som behövs under projektets genomförande.  Dock är 

de flesta mycket positiva till att kunna förbättra sin kompetens inom området med 

relevant stöd från en finansieringslots och många har en god känsla för vad som skulle 

behövas för att nå ända fram; t ex utbildning, processtöd och mer lättillgänglig 

information. Att göra ansökningar tillsammans med andra uppfattas som något positivt, 

då det oftast innebär att de olika aktörerna bidrar med olika kunskaper och möjligheter 

in i både ansökningsprocess och genomförande. Men detta innebär också en längre 

startsträcka för att komma till skott med en ansökan och kräver kunskap i och 

uthållighet för nätverkande och samverkan av olika slag. Här kan finansieringslotsen 

medverka till att underlätta samverkan och koppla ihop relevanta aktörer med varandra. 

De som tidigare har deltagit i internationella ansökningsprocesser, både beviljade och 

inte beviljade, anser att dessa hade ett mervärde för mer än möjligheten att nå extern 

finansiering gällande samarbete över gränserna; utökade kontaktnät, ökat 

självförtroende, nya internationella kollegor, att ha roligt, insyn i andra kulturer, språklig 

utveckling och en mer positiv syn på mångfaldsarbete. Mycket talar för att dessa och fler 

mervärden kommer att vara närvarande i många nya processer som startas och 

genomförs med stöd av finansieringslotsen. 

Stödet från en finansieringslots kan dock inte upphöra i och med att en ansökan har 

beviljats/inte beviljats. Det är precis lika viktigt med fortsatt stöd under den process som 

tar vid när projektet drar igång och genomförs. Vad ska redovisas och på vilket sätt? Vad 

händer om premisserna ändras? Utvärdering? Spridning av resultat? Ekonomisk 

redovisning etc. 
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4.1 Rekommendationer   

 

Bild 4. Rekommendationer i korthet 

 

Öka kompetensnivån 

För att säkerställa en positiv utveckling av antalet externa ansökningar som genomförs i 

Bosråsregionen/Sjuhärad är det helt nödvändigt att kontinuerligt arbeta med utbildning 

inom olika moment i ansökningsprocessen för olika grupper inom kulturområdet. Dessa 

behöver göras på ett par olika nivåer för att säkerställa en ökad kompetensnivå både för 

dem som är nybörjare och dem som har varit aktiva under en längre period. För att 

säkerställa att så många som möjligt får ta del av insatserna måste dessa genomföras 

på många olika ställen i Sjuhärad, som ett sätt att göra utbildningsinsatserna tillgängliga 

för många. Då det är möjligt är det positivt om genomförandet sker i blandade grupper 

över kommungränserna, eftersom detta direkt kan bidra till framgångsrikt nätverkande 

(se nedan) och nya perspektiv. 
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Främja nätverkskompetens och gränsöverskridande sammankopplingar 

Det är av avgörande vikt att olika individer och grupper kopplas samman för att 

gemensamt ansöka om extern finansiering. Detta är viktigt av flera orsaker; dels finns 

det mycket få möjligheter att få externa medel som vänder sig till bara en aktör, dels för 

att detta är ett sätt att mer eller mindre garantera spännande och framåtsyftande 

resultat från de aktiviteter som genomförs. Finansieringslotsen kommer att ha en unik 

möjlighet att koppla samman spännande aktörer (ifrån olika delar av kulturen och andra 

möjliga samverkansparter) med varandra; via ordnade aktiviteter som syftar till att 

utöka nätverkandet och genom att handgripligt sätta människor i kontakt med varandra 

som inte skulle ha den möjligheten utan extern inblandning. Dessa insatser kommer att 

få fler att hitta till nya spännande partnerskap via de nätverk finansieringslotsen har 

tillgång till; som upplagt för fler fantastiska projektansökningar och idéer. 

Processtöd hela vägen 

Det stöd som kommer att behövas sträcker sig hela vägen från att nå ut med 

information om rätt typ av ansökningar till den som står i startgroparna för att sätta 

igång en ansökningsprocess till att stödja den som behöver det under tiden ett beviljat 

projekt fortgår – och allt däremellan. Det viktigaste processtödet är inte det som är 

omfattande eller avancerat, utan snarare det som verkligen för aktörerna framåt utan 

att göra jobbet mer avancerat än det är, och som möter upp den som efterfrågar det på 

bästa möjliga nivå. Den som får ett bra processtöd i ett projekt kommer sannolikt att ta 

stora steg med ökat självförtroende in i nästa. 

Nå ut till fler 

I nuläget når informationen om möjligheter inom den mångfald av ansökningar som 

finns inte ut till tillräckligt många. De som redan är aktiva kan bli mer aktiva för att de 

redan finns i olika nätverk och har provat på att arbeta i projekt med extern finansiering. 

Men det finns så många fler aktörer inom kulturen som skulle behöva ges möjligheten, t 

ex kulturaktörer som är nya i Sverige och unga vuxna som inte ännu är etablerade i 

större organisationer och nätverk etc . Finansieringslotsens arbete bör inriktas på att nå 

andra grupper än t ex de som idag kontinuerligt ansöker om medel från Sjuhärads 

kommunalförbund och arbeta upprepat uppsökande i andra verksamheter för att 

sprida möjligheterna till fler. 

 

5. GENOMFÖRANDE – KOMMA IGÅNG 

Att behovet av den här funktionen är stort råder det inget som helst tvivel om. Detta 

blev extra tydligt under alla möten med aktiva kulturutövare som har genomförts, 

eftersom diskussionerna mycket snabbt kom att även handla om specifika 

utvecklingsmöjligheter inom ansökningsområdet för just deras verksamhet.  
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För att snabbt komma igång med funktionen finansieringslots finns det några områden 

som är avgörande: 

- Starta upp testutbildningar för både helt oerfarna inom ansökningsområdet och 

fortsättningsutbildning för dem som har provat någon gång tidigare. Fler än ett tillfälle 

så att det finns möjlighet till uppföljning. 

- Kartlägga de nätverk av kulturutövare som finns inom Boråsregionen/Sjuhärads 

kommunalförbund. Fokus på både dem som i nuläget har kontakt med 

kommunalförbundet och andra. Tala om för dem att tjänsten finns och vilken nytta de 

kan ha av den. 

- Skapa information på  hemsida med kontaktinformation och annat innehåll som 

representerar finansieringslotsen. 

- Ta fram en digital kommunikationsstrategi; i vilka sociala medier ska 

finansieringslotsen agera? Hur görs det tydligt i bilder och layout viken avsändaren är? 

Med vilken frekvens är det rimligt att vara aktiv? Hur arbetar vi med språk, bilder och 

texter så att informationen är inkluderande för många? 

- Planera för ett STORT årsevent för ALLA inom kulturområdet i Sjuhärad en gång om 

året. Ett fast innehåll som återkommer år efter år, t ex Speeddating eller motsvarande 

med målet att skapa nya samarbeten. En mer happeningbetonad lustfylld aktivitet som 

är lätt att marknadsföra och få uppmärksamhet för. Lite av årets fest i 

ansökningssammanhang och ett återkommande inslag i verksamhetsåret. 

- Börja arbeta med ett årshjul för verksamheten. Ett sådant blir en tydlig beskrivning av 

verksamheten och kan kommuniceras med andra. Årshjulet ger också en fingervisning 

om var det finns utrymme att utöka verksamheten – var finns tiden och möjligheterna? 
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Bild 5. Förslag årshjul för en finansieringslots 

6. EFFEKTMÄTNING 

Att mäta effekt inom funktionen finansieringslots kan ske på olika sätt, men de olika 

sätten har sina begränsningar och utmaningar då det är svårt att med säkerhet mäta 

om det uppnådda resultatet är en direkt följd av insatsen eller skulle ha kunnat ske 

ändå.  

Tänkbara effektmätningar i urval 

Antal ansökningar beviljade under ett år i förhållande till antal processtöd; lätt att 

mäta antal efter det att verksamheten kommit igång, men mycket svårt att göra 

jämförelser då den ena projektprocessen inte är den andra lik, ens inom samma 

ansökningsart. Det står dessutom helt utanför finansieringslotsens kontroll hur 

variationen i antal som ansöker inom en ansökningsart år för år ser ut eftersom 

premisserna kan ändras ifrån den som ansvarar för utlysningen. 
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Ett ökat antal deltagare på aktiviteter som genomförs år efter år 

I takt med att finansieringslotsens verksamhet etableras mer och mer kan antalet 

deltagare i öppna aktiviteter som återkommer på liknande sätt år efter år mätas. Ett 

ständigt ökande antal intresserade av verksamheten skulle kunna vara en 

effektindikator. Denna blir dock svår att mäta kontinuerligt om det snabbt blir 

finanseringslotsens tid som blir en begränsningsfaktor. 

Fler som aldrig tidigare har ansökt 

Eftersom ett av målen med den ansökningsfrämjande verksamheten är att få fler att 

ansöka som aldrig har gjort det tidigare kan detta vara en effektmätning av insatsen. 

Antingen helt nya ansökningar av vilken sort som helst, eller nya ansökningar av annan 

art än dem man ansökt om tidigare. En intressant del vore att titta närmare på hur 

många som tidigare har ansökt om lokala eller nationella medel som vågar ta steget till 

att göra ansökningar inom EU med hjälp av finansieringslotsen. 

Nya samarbeten skapas 

Att jobba med målet att skapa nya samarbeten skulle kunna effektmätas genom att följa 

upp de samarbeten som startas under träffar som anordnas av finansieringslotsen. 

Vilka har resulterat i en ansökan om externa medel? Vilka har mynnat ut i gemensamma 

aktiviteter?  
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BILAGA 1 

Aktörer som personligen deltagit i samtal om kultur, projektmedel och behov (analogt 

eller digitalt) 

Helena Jönsson, Westra Gothia och Internationellt vävcenter 

Rolf Danielsson, f d Västarvet och Internationellt Vävcenter 

Ulrika Nilsson, Clustersverige och science park/högskolan Borås, arbetat med  

Kulturprojekt/EU. 

Thomas Andrén, Tadvising råd & Kompetens, lokala nätverk i Mark samt rådgivning för 

och produktion av EU-ansökningar 

Tiago Prata, f d TILLT i Göteborg, nu fristående aktör under namnet Transversal. Expertis 

EU-ansökningar och rådgivning till aktörer inom detsamma 

Johan Lundbladh, VD TILLT Göteborg, expertis EU-ansökningar och rådgivning till aktörer 

inom detsamma 

Carola Melo, Utvecklingsledare kultur och fritid, Marks kommun 

Stadsbiblioteket Borås, bibliotekens ledningsgrupp  

Ida Burén, Kulturchef Borås stad 

Theo Ågren, Kulturaktör i Sjuhärad genom Skimmer & Skärvor, adjunkt på HDK 

Thomas Laurien, Kulturaktör i Sjuhärad genom Skimmer & Skärvor, lektor på HDK 

Ålgården, styrelsens ledamöter, Borås 

Gisella Olsson, verksamhetsutvecklare studieförbundet vuxenskolan Mark 

Michelle Nyberg, administratör studieförbundet vuxenskolan Mark 

Hanna Olsson, International resource officer, Trans Europé Halles 

Marian Söderholm, Regionutvecklare koncernkontoret Kultur, VGR 

Ingrid Nyman, näringslivsutvecklare Borås Stad, projektledare Creative cluster 

Åse Bjurström Eliasson, Sassarps kultursatstningar, Ulricehamn 

Ann Lundberg, Chefsproducent Regionteater Väst 

Torbjörn Stockenborn, fd enhetschef kultur Marks kommun 

Carina Lindgren, bibliotekarie Marks kommun 

Thomas Örn Karlsson, Herrljunga, konst och naturfotograf, Platsutveckling Fåglavik 
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Lene Madsen, företrädare för Sjuhäradsform, organiserar enskilda konstnärer i hela 

sjuhäradsområdet 

Gunilla Karlson, konsthantverkare i Örby, Marks kommun 

Frida Uneback- Malm, Verksamhetschef Kulturskolan Borås stad 

Emma Gerdien, Kultursekreterare Unga, Borås stad 

Jennicka Dahlqvist, producent Kulturskolan Borås stad 

Sabina Henriksson, folkmusikant, vissångerska mm, Sassarp Ulricehamn 

Pernilla Åkerström, MPA art, konstnär, Brämhult Borås 

Camilla Winter, internationell koordinator vuxenutbildningen Borås stad 

Marie Adolfsson verksamhetsledare & Linda Sjöö projektledare Leader Sjuhärad 

Boråsregionens Kultursamordnarnätverk 

Boråsregionens Kulturchefsnätverk 

Bauhausnätverket, EU:s satsning på samverkan kultur, stadsbyggnad, samhällsaktörer 

för en hållbar framtid och tillämpningen av en Grön Giv. 

Roberto Gomez la Inglesia, Consultor experto en Economía Creativa, Conexiones 

improbables, Spanien 
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Bilaga 2 uppdragsbeskrivning    

      2021-07-07 

 

Uppdragsbeskrivning projekt- och finansieringslots  

Ramar för uppdraget - Överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan Västra 
Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2021 – 2024. Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund och Västra Götalandsregionen har kommit överens om att avsätta 
regionala utvecklingsmedel och kommunala medel, till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i 
länets samtliga kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin 
Västra Götaland 2030 och Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023 samt Klimat 2030. 

 
Huvudsyfte 

Projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att skapa goda förutsättningar för 
entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling med extern finansiering 
och med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån delregionala prioriteringar eller 
kraftsamlingar inom kulturstrategin. I Boråsregionen styr den delregionala kulturplanen prioriterade 

insatser samt fördelning av resurser. 

Målsättningen med det långsiktiga uppdraget är att:  

 Utveckla projekt som ökar omställningen till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet 

med kultur som drivkraft 

 Öka den externa finansieringen till delregionen 

 Öka antalet projekt med EU-finansiering 

 Öka antal kvalitativa projekt med annan extern finansiering 

Uppdrag 2021  

Processen att inrätta en funktion på Boråsregionen som ska arbeta för att skapa goda förutsättningar 

för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling med extern finansiering delas 

in i två etapper utifrån arbetsgruppens förslag. Uppdraget under hösten innebär att diskutera, testa, 

kompetenshöja och formulera ett förslag till en kommande ny funktion med inriktning projekt- och 

finansiering inom kulturområdet.  

Målsättningen är att, utifrån höstens dialogprocess, formulera förslag till arbetsbeskrivning för den 

nya funktionen. Förslag till arbetsbeskrivning utgör grunden för inrättande av den nya funktionen 

från 2022 enligt överenskommelsen mellan förbundet och regionen. 

Styrdokument 

Kulturstrategi Västra Götaland 2020 - 2023 

Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021 - 2030 
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KÄLLFÖRTECKNING  

Kulturstrategi Västra Götaland 2020 – 2023 

 

Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020 – 2023 

 

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021 – 2030 

 

Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021 – 2030 

 

Så fri är konsten- den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten, 

rapport 2021:1 
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Medfinansiering Leader Sjuhärad 2023-2027 
Dnr 2022/425 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod för 
Leader Sjuhärad 2023-2027 med 491 610 kronor per år.  
 
Sammanfattning 
Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU (2023–2027). Jordbruksverket har 
prioriterat strategin och meddelat att budget om 45 986 347 kronor tilldelas för åren 2023–
2027.  En förutsättning för att ta del av budgeten är medfinansiering från Sjuhärads åtta 
kommuner om totalt 15 175 494 kronor. Ulricehamns kommuns medfinansiering uppgår till 
491 610 kr per år.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-30 från kommunchef  
2 Information 2023-2027 Ulricehamns kommun 
3 Medfinansieringsintyg Ulricehamn kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod för 
Leader Sjuhärad 2023-2027 med 491 610 kronor per år.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-30 

Tjänsteskrivelse Medfinansiering Leader Sjuhärad 
2023-2027 
Diarienummer 2022/425, löpnummer 2971/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun avsätter medel i budget för medfinansiering av ny programperiod för 
Leader Sjuhärad 2023-2027 med 491 610 kronor per år.  
 
 
Sammanfattning 
Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU (2023–2027). Jordbruksverket har 
prioriterat strategin och meddelat att budget om 45 986 347 kronor tilldelas för åren 2023–
2027.  En förutsättning för att ta del av budgeten är medfinansiering från Sjuhärads åtta 
kommuner om totalt 15 175 494 kronor. Ulricehamns kommuns medfinansiering uppgår till 
491 610 kr per år.  
 
 
Ärendet 
Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU (2023–2027). Jordbruksverket har 
prioriterat strategin och meddelat att budget om 45 986 347 kronor tilldelas för åren 2023–
2027.  En förutsättning för att ta del av budgeten är medfinansiering från Sjuhärads åtta 
kommuner om totalt 15 175 494 kronor. Det är en högre tilldelning än tidigare vilket innebär 
att den kommunala medfinansieringen blir högre och möjliggör fler leaderprojekt och lokal 
utveckling.  
 
Ulricehamns kommuns medfinansiering uppgår till 491 610 kr per år.  
• Beloppet grundar sig på 19,9 kr per invånare och invånarantalet är uppmätt under 2021.  
• Det kommer inte att ske någon omräkning under programperioden, samma belopp gäller 
varje år.  
• Inbetalning sker i förskott och faktureras under november månad. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Information 2023-2027 Ulricehamns kommun 
2 Medfinansieringsintyg Ulricehamn kommun 

 
 
Beslut lämnas till 
Leader Sjuhärad  
Ekonomichef  
 
 
 

Gustaf Olsson  Lena Brännmar 
Kommunchef  Kanslichef 
 Kommunledningsstaben 
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Länghem 2022–06–14 
 
 
 

Till kommunledningen, Ulricehamns kommun 

 
Kommande programperiod 2023–2027 

 
Leader Sjuhärad står inför en ny programperiod inom EU (2023–2027). Ni har tidigare lämnat 
en avsiktsförklaring om att vara en del av Leader Sjuhärad även under dessa år. Ni har också 
bidragit under remissrundan avseende vår nya lokala utvecklingsstrategi vilket vi är mycket 
tacksamma för. Vi har inväntat Jordbruksverkets bedömning av strategin och i samband med 
att vi var ute på besök hos er utlovade vi en återkoppling. Vi kan nu glädjande meddela att 
strategin har prioriterats och att vi tilldelats budget för åren 2023–2027! En förutsättning för 
att ta del av budgeten är medfinansiering från Sjuhärads åtta kommuner. Vi behöver därför 

ett signerat medfinansieringsintyg enligt bifogat. Vi är tacksamma om detta återsänds i 

god tid före den 10 oktober.  
 
Leadermetoden  
Leader började användas som metod inom EU på 90-talet har visat sig vara ett kraftfullt 
verktyg där styrkor och utvecklingsmöjligheter i lokalsamhället tas tillvara.  
 
Grundtanken bakom Leader är att lokal utveckling mest effektivt genomförs av dem som bor 
och verkar i ett område. Metoden bygger därför på att tre sektorer, offentlig, privat och ideell, 
samarbetar utifrån en lokalt formad utvecklingsstrategi. Metoden skapar lokal handlingskraft 
och innebär en möjlighet att växla upp kommunala medel med EU-medel.    
 
Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sjuhärad 
En lokal utvecklingsstrategi formas inför varje ny programperiod, denna utgör också en 
ansökan om att få bilda ett leaderområde under samma tidsperiod. Under våren 2021 
arbetades därför en utvecklingsstrategi för Leader Sjuhärad 2023–2027 fram tillsammans med 
invånare i hela Sjuhärad. Strategin omfattar samma verksamhetsområde som i innevarande 
programperiod. Det vill säga Sjuhärads åtta kommuner, med undantag av Borås centralort 
vilken inte räknas som landsbygd. 
 
Efter en remissrunda lämnades strategin till Jordbruksverket för bedömning. Urvalsprocessen 
är nu klar och Jordbruksverket har gett klartecken till 40 områden att bilda leaderområden, ett 
av dessa är Leader Sjuhärad. Beslutet innefattar också att vi har blivit tilldelade en reserverad 
budget för programperioden.  
 
Enligt Jordbruksverkets tidsplan beräknas den nya programperioden starta i början av 2023. 
För att vi ska få startbesked och tillgång till den reserverade budgeten krävs att ytterligare 
delar i strategin färdigställs och att medfinansiering från medverkande kommuner styrks. 
 
Notera att innevarande programperiod delvis kommer att pågå parallellt med den kommande 
perioden då pågående projekt kan genomföras fram till slutet av 2024. 
 

http://www.leader-sjuharad.se/
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Budget och medfinansiering 
Jordbruksverket har reserverat en budget på 45 986 347 kr för Leader Sjuhärad 2023–2027. 
Denna budget inkluderar medfinansiering från Sjuhärads kommuner på 15 175 494 kr (så 
kallad övrig offentlig medfinansiering).  
 
Sjuhäradskommunernas medfinansiering motsvarar, precis som i innevarande programperiod, 
33 % och är en förutsättning för att vi ska få ta del av den totala budgeten som även består av 
medel från EU och staten. Därför behöver vi nu ett medfinansieringsintyg av respektive 
Sjuhäradskommun.  
 
Vi har glädjande nog blivit tilldelade en större budget för kommande programperiod. Det 
innebär att den kommunala medfinansieringen kan växlas upp än mer, vilket möjliggör fler 
leaderprojekt och lokal utveckling. För att kunna ta del av den reserverade budgeten krävs att 
alla kommuner går in med sin del.  
 
Ulricehamns kommuns medfinansiering uppgår till 491 610 kr per år.  

• Beloppet grundar sig på 19,9 kr per invånare och invånarantalet är uppmätt under 
2021.  

• Det kommer inte att ske någon omräkning under programperioden, samma belopp 
gäller varje år.  

• Inbetalning sker i förskott och ni kommer, precis som tidigare år, att faktureras under 
november månad.  

 
Medfinansieringsintyget behöver skrivas under, skannas och skickas per e-post till 

leaderkontoret senast den 10 oktober. Det går också bra att skicka per post till adressen 

i sidfoten.  
 
Vänligen kontakta verksamhetsledare Marie Adolfsson om det uppstår några frågor med 
anledning av denna information.  
 
Med vänliga hälsningar  
 

 
Marie Adolfsson 

Verksamhetsledare, Leader Sjuhärad 

0702-37 13 04, marie.adolfsson@leader-sjuharad.se 
 

på uppdrag av styrelsen för leaderområdet Leader Sjuhärad genom presidiet: 
 
Charlotte Svensson Carl-Olov Holmström  Monica Lindqvist 
Ordförande  1:e vice ordförande   2:e vice ordförande 

Ideell sektor Privat sektor   Offentlig sektor 

http://www.leader-sjuharad.se/
mailto:marie.adolfsson@leader-sjuharad.se
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Använd den här blanketten för att intyga övrig offentlig 
medfinansiering till leaderområdet. 
Den ifyllda blanketten är en bilaga till ansökan om att 
starta leaderområde för Leader 2023–2027. 

Med detta intyg å  tar undertecknad fina nsiär sig a tt under de första tolv månaderna medfinansiera leaderområde 

(leaderområdets namn) 

med organisationsnummer 

Medfinansieringen om minst: kronor  ska betalas ut årsvis  i förskott. 

Finansiär 

Undertecknad finansiär åtar sig att medfinansiera med det angivna beloppet 

Organisation, namn och adress Organisationsnummer 

Datum Underskrift av behörig företrädare 

Namnförtydligande 
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Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Kvinno- och 
tjejjouren Borås 
Dnr 2022/457 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kvinno- och tjejjouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 300 000 kronor. 
Budget finansieras inom budget 2022 för individ- och familjeomsorgen. 
 
Sammanfattning 
Kvinno- och tjejjouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare 
för 2022. Kvinno- och tjejjouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i 
nära relationer. Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och 
Ulricehamns kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinno- och tjejjouren finansierat sin 
verksamhet i första hand genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinno- 
och tjejjouren i Borås ansökan om verksamhetsbidrag för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från socialchef  
2 Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - kvinno- och tjejjouren Borås 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvinno- och tjejjouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 200 000 kronor. 
Bidraget finansieras inom budget 2022 för individ- och familjeomsorgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-29 

Tjänsteskrivelse Ansökan om verksamhetsbidrag 
2022 - Kvinno- och tjejjouren Borås 
Diarienummer 2022/457, löpnummer 2908/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvinno- och tjejjouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 200 000 kronor. 
Bidraget finansieras inom budget 2022 för individ- och familjeomsorgen. 
 
Sammanfattning 
Kvinno- och tjejjouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare 
för 2022. Kvinno- och tjejjouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i 
nära relationer. Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och 
Ulricehamns kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinno- och tjejjouren finansierat sin 
verksamhet i första hand genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinno- 
och tjejjouren i Borås ansökan om verksamhetsbidrag för 2022. 
 
 
Ärendet 
Kvinno- och tjejjouren i Borås är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som 
aktivt tar avstånd från våld i nära relationer, det vill säga det våld som framförallt riktas mot 
kvinnor och barn. Kvinno- och tjejjouren i Borås erbjuder stöd och hjälp till utsatta, bland 
annat i form av skyddat boende, enskilda samtal, hembesök eller telefonsamtal. Man riktar 
sina insatser både mot kvinnorna och barnen. Till Kvinno- och tjejjouren i Borås hör, 
förutom Borås stad även Ulricehamns kommun, Bollebygds kommun och Herrljunga 
kommun. Finansieringen av kvinno- och tjejjouren sker i första hand genom kommunalt 
bidragsstöd. För 2021 beviljade Ulricehamns kommun Kvinno- och tjejjouren i Borås bidrag 
med 296 448 kronor, motsvarande 12 kronor per invånare.  I år har även kvinnojouren i 
Ulricehamn ansökt om bidrag och förvaltningen föreslår att dela upp bidraget. Den totala 
summan för kvinno- och tjejjouren i Borås blir då 200 000 kronor. 
Förvaltningen anser att Kvinno- och tjejjouren gör ett bra arbete för kvinnor som utsätts för 
våld i nära relationer och för de barn som också drabbas. Förvaltningen tillstyrker därför 
Kvinno- och tjejjourens ansökan. Bidraget finansieras inom budget 2022 för individ- och 
familjeomsorgen 
Beslutsunderlag 
1 Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - kvinno- och tjejjouren Borås 

 
Beslut lämnas till 
Kvinno- och tjejjouren i Borås 
Socialchef 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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§  
 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Kvinnojouren 
Ulricehamn 
Dnr 2022/286 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kvinnojouren Ulricehamn beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 100 000 kronor. 
Bidraget finansieras inom budget 2022 för kommunstyrelsens oförutsett. 
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren Ulricehamn har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 
2022. Kvinnojouren arbetar med våldsutsatta kvinnor, och de som identifierar sig som 
kvinnor, och deras barn. Kvinnojouren Ulricehamn är en nystartad kvinnojour som bildades 
år 2020. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren Ulricehamn ansökan om verksamhetsbidrag 
för 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från socialchef  
2 Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Kvinnojouren Ulricehamn 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvinnojouren Ulricehamn beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 100 000 kronor. 
Bidraget finansieras inom budget 2022 för individ- och familjeomsorgen. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-29 

Tjänsteskrivelses Ansökan om verksamhetsbidrag 
2022 - Kvinnojouren Ulricehamn 
Diarienummer 2022/286, löpnummer 2915/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvinnojouren Ulricehamn beviljas verksamhetsbidrag för 2022 totalt 100 000 kronor. 
Bidraget finansieras inom budget 2022 för individ- och familjeomsorgen. 
 
Sammanfattning 
Kvinnojouren Ulricehamn har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 
2022. Kvinnojouren arbetar med våldsutsatta kvinnor, och de som identifierar sig som 
kvinnor, och deras barn. Kvinnojouren Ulricehamn är en nystartad kvinnojour som bildades 
år 2020. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren Ulricehamn ansökan om verksamhetsbidrag 
för 2022. 
 
 
Ärendet 
Kvinnojouren Ulricehamn är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden, feministisk 
organisation som arbetar med våldsutsatta kvinnor, och de som identifierar sig som kvinnor, 
och deras barn. Kvinnojouren Ulricehamn är en nystartad kvinnojour som bildades år 2020. 
 
2021 är det första året som kvinnojouren Ulricehamn varit aktiva i ett helt år. Jourtelefonen 
öppnade, hemsidan blev aktiv och styrelsen har gått grundutbildning genom ROKS om mäns 
våld mot kvinnor och i jourkunskap. Kvinnojouren Ulricehamn har ansökt om 
verksamhetsbidrag, motsvarande 12 kronor per invånare 2022. Kvinno- och tjejjouren i 
Borås har i år också ansökt om bidrag och förvaltningen föreslår att dela upp bidraget. Den 
totala summan för kvinnojouren Ulricehamn blir då 100 000 kronor.  
 
Förvaltningen anser att Kvinnojouren gör ett bra arbete för kvinnor som utsätts för våld i 
nära relationer och för de barn som också drabbas. Förvaltningen tillstyrker därför 
Kvinnojourens ansökan. Bidraget finansieras inom budget 2022 för individ- och 
familjeomsorgen 
 
Beslutsunderlag 
1 Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Kvinnojouren Ulricehamn 

 
Beslut lämnas till 
Kvinnojouren Ulricehamn 
Socialchef 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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§  
 

Inlösen av Ryttershov 2 
Dnr 2022/274 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inlösen av Ryttershov 2, 3,1 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för markförvärv och /eller exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Driftanslag för drift och underhåll av byggnad och grönytor om 83 tkr/år beaktas i budgeten 
2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inlösen av Ryttershov 2, 3,1 mnkr. 
Investeringen möjliggör ett bättre nyttjande av området med möjlighet till bland annat ny 
trafik-, parkering-, gång- och cykelvägslösning.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-06-29 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Begäran om inlösen Ryttershov 2 
3 Värdeutlåtande Ryttershov 2 
4 Köpekontrakt 
5 Redogörelse Ryttershov 2 
6 Yttrande från bygg över Ryttershov 2, 2022-06-20 
7 Kalkyl 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inlösen av Ryttershov 2, 3,1 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för markförvärv och /eller exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Driftanslag för drift och underhåll av byggnad och grönytor om 83 tkr/år beaktas i budgeten 
2023. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-29 

Tjänsteskrivelse Inlösen av Ryttershov 2 
Diarienummer 2022/274, löpnummer 1550/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för inlösen av Ryttershov 2, 3,1 mnkr, kan finansieras via avsatta medel 
för markförvärv och /eller exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Driftanslag för drift och underhåll av byggnad och grönytor om 83 tkr/år beaktas i budgeten 
2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inlösen av Ryttershov 2, 3,1 mnkr. 
Investeringen möjliggör ett bättre nyttjande av området med möjlighet till bland annat ny 
trafik-, parkering-, gång- och cykelvägslösning.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inlösen av Ryttershov 2, 3,1 mnkr.  
Den 6 april 2022 mottog Ulricehamns kommun en begäran om inlösen gällande fastigheten 
Ulricehamn Ryttershov 2. Fastigheten är belägen inom stadsplan för område Ryttershov och 
planlagd för allmänt ändamål. Enligt plan- och bygglag (2010:900) 14 kap. 14 § är 
kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark eller annat utrymme som 
enligt detaljplanen ska användas för annat än enskilt byggande. 
 
Fastigheten blev värderad till 2–2,2 mnkr. Förvaltningen har gjort bedömningen att 
fastigheten är värd 2,2 mnkr. Enligt gällande lagstiftning ska en inlösen av en fastighet 
ersättas med marknadsvärdet plus 25%. Därmed blev ersättningen för fastigheten 2,75 mnkr. 
 
Investeringen möjliggör ett bättre nyttjande av området med möjlighet till bland annat ny 
trafik-, parkering-, gång- och cykelvägslösning.  
 
Idag är fastigheten bebyggd med ett bostadshus som är byggt år 1909. I investeringen har 
kostnader för rivning om 300 tkr och fastighetsreglering om 50 tkr tagits med. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och/eller 
exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022. Övriga 
driftkostnadskonsekvenser, 83 tkr per år, beaktas i budget 2023. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
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Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023. 
 
Beslutsunderlag 

1 Begäran om inlösen Ryttershov 2  
2 Värdeutlåtande Ryttershov 2 
3 Köpekontrakt 
4 Redogörelse Ryttershov 2 
5 Yttrande från bygg över Ryttershov 2, 2022-06-20 
6 Kalkyl 

 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
 
 
 
 
 

Andreas Ekman Ulrica Fagerson 
Tf. samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  

 

Angelica Augustsson 
Mark- och exploateringsingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 





2022-03-25 

 
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 

Värdeutlåtande 
 

avseende fastigheten 
 

Ryttershov 2 
 

Ulricehamns kommun 
 
 
 
 
 

 
Bild hämtad från överlåtelsebesiktning.  
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UPPDRAG 
 
Uppdragsgivare Ulricehamns kommun genom Angelica Augustsson. 
 
Syfte Att bedöma ersättning/marknadsvärde för inlösen av värderings-

objektet. 
 
Värderingsobjekt Ryttershov 2 i Ulricehamns kommun. 
 
Värdetidpunkt Värdetidpunkt är mars 2022. 
 
Förutsättningar För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlå-

tande”. 
 
Underlag - Utdrag ur fastighetsregistret. 
 - Detaljplan: ”Förslag till stadsplan för område vid Ryttershov i Ul-

ricehamn”, från 1967.  
 - Marknadsinformation. 
 - Kartor och ortofoto.  
 - Underlag från överlåtelsebesiktning.  
 - Lantmäteriets värderingshandbok, 2016-07-01. 
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BESKRIVNING OCH GÄLLANDE REGLER/LAGAR 
 

Läge Fastigheten ligger i östra utkanten av Ulricehamn. Fastigheten om-
fattar 1 656 kvm. I näromgivningen till värderingsobjektet ligger en 
vårdbyggnad (Resurscenter & rehabenhet), förskola, äldreboende 
och bostäder.  Till Ulricehamns centrum är det knappt 2 km. 

 

  
Värderingsobjektet omfattas av ett 1 ½ planshus med källare samt 
torpargrund. Byggnaden är uppförd 1909. Fasaden är av träpanel 
och fönster utgörs av 2-glasfönster. Stommen utgörs av trä och ta-
ket är täckt med betongpannor, läkt, papp och brädor. Uppvärm-
ning sker med bergvärme och ventilationen utgörs av självdrag. 
Det finns kommunalt vatten och avlopp.  
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Besiktningen av fastigheten visade att fasad, dörrar och fönster är 
i behov av underhåll/målning. Vissa trädetaljer och snickerier påvi-
sar fuktrelaterade skador. Takkonstruktionen/taktäckningen är 
äldre och i behov av underhåll. Dusch/WC på entréplan renovera-
des 2016. Övriga våtutrymmen är av äldre karaktär/standard. Käl-
larplanet är äldre och det förekommer förhöjd fuktindikering på 
vissa grundmurar.  Mer detaljer från besiktningen finns i bifogad 
bilaga.  
 
Enligt taxerade uppgifter utgörs byggnaden av 220 kvm BOA och 
80 kvm BIA vilket motsvarar 236 kvm värdeyta.  
 
Bilderna nedan är hämtade från mäklarprospekt.  
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Plan  Värderingsobjektet ingår i gällande detaljplan: ”Förslag till stads-
plan för område vid Ryttershov i Ulricehamn”, från 1967. Genom-
förandetiden har gått ut.  

  
Området är utlagd med ändamålet A – område för allmänt 
ändamål. 

 

  

 
MARKÅTKOMST – För mark utlagd för allmänt ändamål 
 
 Värderingsobjektet är utlagt med A, allmänt ändamål, före till-

komsten av PBL. Ändamålet är utmönstrat och i PBL ersatt med 
det som benämns mark för annat än enskilt bebyggande; C 
(Kyrka), D (Vård), M (Begravning), N (Friluftsliv och camping), S 
(Skola), T (Trafik) m.m. 
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 I Värderingshandboken skrivs följande rörande så kallad allmän 
tomt, Med begreppet allmän avses staten, kommunerna och 
landstingen. Tidigare – när dessa allmänna institutioner, inklusive 
dåvarande statskyrkan, i princip ägde och förvaltade all allmän 
mark – var det förhållandevis lätt att särskilja allmän tomtmark 
från enskild. Idag är emellertid många fastigheter för motsvarande 
ändamål bolagsägda – av kommunala eller andra bolag – och där-
med enskilda i här aktuell mening. Begreppet ”annat än enskilt be-
byggande” torde därför numer få tolkas på ett något annorlunda 
sätt, närmare bestämt som mark för allmännyttiga ändamål som 
inte har något egentligt värde på fastighetsmarknaden. 

   
 En grundläggande tanke bakom HD:s bedömningar synes vara att 

allmän tomtmark ska värderas med utgångspunkt från ett ”alter-
nativvärde”, dvs. det värde marken skulle ha haft om den i stället 
hade lagts ut för enskilt bebyggande på samma sätt som annan 
mark i omgivningen. Eftersom ersättningen aldrig kan understiga 
det värde marken har i den tillåtna användningen som allmän 
tomt, kan den praxis som har etablerats med ledning av de redovi-
sade rättsfallen sammanfattas så att ersättning för mark som ska 
ingå i en allmän tomt ska betalas med det högsta av 

 
 • Det marknadsvärde marken sannolikt hade haft om den inte 

hade lagts ut för allmänt ändamål, eller 
 • Det faktiska marknadsvärde som marken har som allmän tomt 

enligt gällande detaljplan 
 
 Om marken ligger i ett småhusområde är det ett genomsnittligt 

råtomtvärde för småhusbebyggelse som söks. Om den omgivande 
bebyggelsen är kommersiella fastigheter, t.ex. klassiska stadskvar-
ter, ska värdet bestämmas utifrån det sannolika utnyttjandet för 
bostad, handel och/eller kontor. Är marken omgiven av blandad 
bebyggelse och bebyggelseutvecklingen inom området inte ger un-
derlag för att ettdera av bebyggelsesätten är mest sannolikt, får 
en sammanvägning göras och värdet kommer då att bestämmas 
till en mellanliggande nivå. 

 
 I Lantmäteriets handbok utgår man från två fall vid intrång i så kal-

lad allmän tomt. 
 1. Planen har (ännu) inte genomförts, dvs. den aktuella marken 

ägs fortfarande av någon enskild. 
 2. Det allmänna ändamålet har etablerats, det vill säga marken ägs 

eller disponeras av huvudmannen för verksamheten. 
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VÄRDERING 
Ersättningen för fastigheten ska alltså ersättas med det högsta av 
antingen det marknadsvärde fastigheten har i sin nuvarande an-
vändning som bostad eller det faktiska marknadsvärde som mar-
ken har med användningen ”allmän” enligt gällande detaljplan.  
 
Fastigheten är i sig inte ianspråktaget som allmänt ändamål men 
stora delar av övriga området i detaljplanen är ianspråktaget och 
utbyggt med äldreboende, förskola och vård.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplanens allmänna område översiktligt markerat i rött i satellitbild. 

 
Om fastigheten inte hade lagts ut för allmänt ändamål hade mar-
ken sannolikt lagts ut som skola eller vård.  
 
Fastigheten används idag som bostad vilket bedöms vara den på-
gående markanvändningen. Ersättningen kan aldrig understiga det 
värde fastigheten har i den aktuella användningen, dvs bostad.  
 
Två värderingar kommer att utföras, en där marknadsvärdet be-
döms utifrån pågående markanvändning och en där marknadsvär-
det bedöms utifrån användningen skola eller vård.   
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 Allmänt ändamål, skola eller vård 
  

För att inte behöva bygga nytt eller utföra större ombyggnader är 
den mest sannolika alternativanvändningen av fastigheten någon 
form av skola.  
 
Marknadsvärdet av fastigheten om den användes som skola be-
döms med en marknadsanpassad avkastningsanalys, dvs. en ana-
lys av förväntade framtida intäkter där hyror, drift- och underhålls-
kostnader och direktavkastningskrav analyseras.  

 
Yta Eftersom boarean är 220 kvm bedöms även den uthyrningsbara 

ytan vara 220 kvm.  
 
Hyra En hyresnivå om 1000 kr/kvm (varmt) bedöms som rimligt.  
 
Drift- och underhåll Kostnaderna för drift- och underhåll är baserade på erfarenhets-

mässiga grunder och avser kostnader som bekostas av fastighetsä-
garen.  

 
 
 
 
 
 
Driftnetto Bedöma intäkter och kostnader ger driftnetto enligt tabellen ne-

dan.  
 
 
 
 
 
 
 
Direktavkastningskrav Direktavkastningskravet bedöms till 7,00 % 
 
Vakansrisk Vakansrisken är beaktat vid bedömning av direktavkastningskrav.  
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Kalkylränta Kalkylränta motsvarar marknadens krav på total avkastning och 
består av realränta, kompensation för inflation samt risktillägg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Marknadsvärde/ 
nyckeltal Den marknadsanpassade avkastningsanalysen ger med givna för-

utsättningar resultat enligt tabellen.  
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 Bostadsändamål 
 
 En översiktlig ortsprisundersökning av försålda bostadshus i närlig-

gande området till värderingsobjektet har utförts. Försäljningarna 
har inträffat efter årsskiftet 2019/2020. Följande område har stu-
derats, se karta nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Studerat område ligger inom den lila markeringen.  
 
 Totalt har 35 försäljningar studerats, samtliga belägna inom mar-

kerat område i kartan ovan. Försäljningspriserna har samman-
ställts i diagrammet nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Priserna ligger inom intervallet 1,5 – 4,5 Mkr. Enligt trendlinjen är 
värdet av en 200 kvadratmeter stor villa cirka 3,6 Mkr.  
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 De mest närliggande försäljningarna kring värderingsobjektet har 
studerats, se karta nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Försäljningarna inom området varierar inom intervallet 1,4 – 3,1 

Mkr för bostadshus som inrymmer mellan 72 – 138 kvm BOA. 
Snittpriset är 2,5 Mkr.  

 
 Eftersom skick och standard är okänt för analyserade köp är det 

något svårt att jämföra med värderingsobjektet. Värderingsobjek-
tets läge är något udda då det ligger i utkanten av bostadsområdet 
intill äldreboende och skola. Med hänsyn till att skick och standard 
är något sämre än vad som anses vara normalt bedöms marknads-
värdet av fastigheten som bostadshus ligga inom intervallet 2,0–
2,2 Mkr.  

 

 Sammanvägning 
 

Marknadsvärdet av fastigheten för skoländamål bedömdes till 2,1 
Mkr. Dock behövs det sannolikt göras en del anpassningar och in-
vesteringar för att kunna använda värderingsobjektet i sin helhet 
för skoländamål.  
 
Marknadsvärdet av fastigheten för bostadsändamål ligger omkring 
2,0 – 2,2 Mkr.  
 
Värdet av fastigheten ligger således inom intervallet 2,0 – 2,2 Mkr. 
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BEDÖMNING/ERSÄTTNING 
 
 Marknadsvärdet av fastigheten Ryttershov 2 inom Ulricehamns 

kommun belägen inom område för allmänt ändamål bedöms vid 
värdetidpunkten mars 2022 till: 

 

2 000 000 – 2 200 000 kronor 

 
 

 
Göteborg 2022-03-25 
 

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB 
 
    
 
 

Mia Gorusanovic   Håkan Olsson 
Civilingenjör   Civilingenjör 
 

Bilagor; 
1. Allmänna villkor för värdeutlåtande 
2. Överlåtelsebesiktning



Ryttershov 2 Bilaga 1 
Ulricehamns kommun 
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Ryttershov 2 Bilaga 2 
Ulricehamns kommun 

 



 

VÅRA KONTOR 
 
Stockholm 
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86  Stockholm 
Tel 08 696 95 50 
 
Göteborg 
Drottninggatan 36, 411 14  Göteborg 
Tel 031 10 78 50 
 
Malmö 
Baltzarsgatan 18, 211 36  Malmö 
Tel 040 12 60 70 
 
Norrköping 
Kungsgatan 56 C, 601 86  Norrköping 
Tel 011 12 61 21 
 
Nyköping 
Västra Kvarngatan 64, 611 32  Nyköping 
Tel 0155 778 70 
 
Umeå 
Svidjevägen 8, 904 40  Röbäck 
Tel 076 846 99 55 
 
Västerås 
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås 
Tel 021 665 53 15 
 
Östersund 
Kyrkgatan 60, 831 34  Östersund 
Tel 076 114 99 88 























 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN     1 (1) 
 

Byggenheten 

TELEFON  0321-59 50 00   E-POST  bygg@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun 

Utskriftsdatum: 2020-06-17 

Svar på förfrågan om möjlighet att riva 
Fastighet:  Ryttershov 2 

Förutsättningar 
Det krävs rivningslov för att riva byggnader inom detaljplan.  

Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud. 

Rivningslov ska beviljas om byggnaden inte bör bevaras på grund av dess historiska eller 
kulturhistoriska värde.  

Svar från bygg: 
Byggnadens värden är inte utredda, det behöver utredas i ett rivningslov. Men det finns inga 
uppenbara hinder för rivning. 

 

Henrik Wetterholm 

Bygglovingenjör 

Byggenheten 

 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Angelica Augustsson/Crister Dahlgren MSB/Fastighet/Kommunservice

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

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

Inlösen Ryttershov 2 3 100
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

2 750 50 300 0 0 0 3 100
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 2 750 50 300 0 0 0 3 100

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0 83 83 50 50 50 316
Avskrivningar 917 933 1 033 217 0 0 3 100
Internränta 28 19 13 2 0 0 61
Summa kapitalkostnader 944 952 1 046 219 0 0 3 161
Summa kostnader 944 1 035 1 129 269 50 50 3 477
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 944 1 035 1 129 269 50 50 3 477

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

Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus, köpeskilling är 2750 tkr (2200 tkr + 25%).
Kostnad för fastighetsreglering uppskattas till 50 tkr.

Byggnaden planeras att rivas och rivningskostnaden uppskattas till 300 tkr. Om rivningslov inte
erhålls bedöms kostnaden för drift och underhåll av byggnaden uppgå till 33 tkr/år.

Kostnader för drift och underhåll av grönytor uppskattas till 50 tkr/år.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Fastigheten är bebyggd med ett enbostadshus, köpeskilling är 2750 tkr (2200 tkr + 25%).
Kostnad för fastighetsreglering uppskattas till 50 tkr.

Byggnaden planeras att rivas och rivningskostnaden uppskattas till 300 tkr. Om rivningslov inte
erhålls bedöms kostnaden för drift och underhåll av byggnaden uppgå till 33 tkr/år.

Kostnader för drift och underhåll av grönytor uppskattas till 50 tkr/år.
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för installation av 
solceller vid Hössna och Vegby skola 
Dnr 2022/409 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och Vegby skola, 1,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och 
Vegby skola, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör att installera solcellsanläggningar vid 
skolorna i Hössna och Vegby. Det finns option som omfattar installation av 
solcellsanläggning inklusive erforderlig kanalisation, kraft och teleinstallationer att avropa i 
respektive entreprenad som pågår vid skolorna Anläggningarna är projekterade och 
förfrågningsunderlag har upprättats av kommunens upphandlade elkonsult. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-19 från servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för installation 

av solceller vid Hössna och Vegby skola 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och Vegby skola, 1,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-19 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
installation av solceller vid Hössna och Vegby skola 
Diarienummer 2022/409, löpnummer 2778/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och Vegby skola, 1,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och 
Vegby skola, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör att installera solcellsanläggningar vid 
skolorna i Hössna och Vegby. Det finns option som omfattar installation av 
solcellsanläggning inklusive erforderlig kanalisation, kraft och teleinstallationer att avropa i 
respektive entreprenad som pågår vid skolorna Anläggningarna är projekterade och 
förfrågningsunderlag har upprättats av kommunens upphandlade elkonsult. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas. 
 
 
Ärendet 
 Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av solceller vid Hössna och 
Vegby skola, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör att installera solcellsanläggningar vid 
skolorna i Hössna och Vegby. Det finns option som omfattar installation av 
solcellsanläggning inklusive erforderlig kanalisation, kraft och teleinstallationer att avropa i 
respektive entreprenad som pågår vid skolorna. Anläggningarna är projekterade och 
förfrågningsunderlag har upprättats av kommunens upphandlade elkonsult. 
 
Anläggningarna är prissatta, som en option enligt nedan.  
 
Hössna: 528 555 kr exkl moms och oförutsett 
 
Vegby: 874 000 kr exkl moms och oförutsett 
 
Anläggningen i Vegby har en yta på 344 m². På denna yta ska 186 stycken solpaneler 
installeras.  
 
Anläggningen i Hössna har en yta på 166 m². På denna yta ska 75 stycken solpaneler 
installeras.  
 
Verksamhet fastighet har gjort en bedömning av besparingseffekten av installation av 
solpaneler, baserade på energiberäkning från leverantörerna av solceller. Kalkylen är något 
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osäker då ny installation av värmekälla har skett på båda skolorna. Det som kan påverka 
kalkylen är om det blir ett överskott som måste säljas till kommunens upphandlade elbolag, 
 
Koldioxidutsläpp som undviks med installationerna uppgår till 48 000 kg/år. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2022. Inga övriga 
driftskostnadskonsekvenser beräknas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för installation 

av solceller vid Hössna och Vegby skola 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

Hössna och Vegby skola 1 500
Objektnummer:

5621, 5625

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 500 1 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 500 0 0 0 0 0 1 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader -100 -100 -100 -100 -100 -100 -600
Avskrivningar 60 60 60 60 60 60 360
Internränta 15 14 14 13 13 12 81
Summa kapitalkostnader 75 74 74 73 73 72 441
Summa kostnader -25 -26 -26 -27 -27 -28 -159
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto -25 -26 -26 -27 -27 -28 -159

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) 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:

Solceller är nytt för kommunen och bedöma besparingseffekten är svårt. I Vegby har under 2021
installerats bergvärme och vi vet ännu inte årsförbrukningen av el. I Hössna byggs
ytjordvärmesystemet om till bergvärme och vi vet inte där heller årsförbrukningen av el. Teoretsikt
går det att beräkna men vi vet inte vad det blir i verkligheten förrän vi mätt upp produktioen av el
från solceller under minst ett år. I efterhand kan man reducera årsbudgeten när årsproduktionen av
el är känd.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-08-30 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om ytterligare projekteringsmedel till ett 
nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad 
Dnr 2018/28 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel för fortsatt projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad, 2,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i 
Gällstad i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola 
i Gällstad, 2,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera mark och förändringar enligt 
beslut om ”Avsteg från funktionsprogrammet vård- och omsorgsboende Gällstadgården” 
(Dnr 2021/660).  
 
Projekteringen behöver göras om i de delar som berörs av belysning och badrum. 
Dygnsrytmbelysning skall ersätta nuvarande lösning. Badrum skall inredas med funktionell 
inredning som höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för 
boendets personal. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Investeringskalkyl upprättas när medel för genomförande söks, varför inte heller några 
driftskostnadskonsekvenser har beräknats i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-06-19 från servicechef  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel för fortsatt projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad, 2,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i 
Gällstad i investeringsbudgeten för 2022. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-06-19 

Tjänsteskrivelse Ansökan om ytterligare 
projekteringsmedel till ett nytt vård- och 
omsorgsboende och förskola i Gällstad 
Diarienummer 2018/28, löpnummer 2611/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel för fortsatt projektering beviljas.  
 
Investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad, 2,0 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i 
Gällstad i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola 
i Gällstad, 2,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera mark och förändringar enligt 
beslut om ”Avsteg från funktionsprogrammet vård- och omsorgsboende Gällstadgården” 
(Dnr 2021/660).  
 
Projekteringen behöver göras om i de delar som berörs av belysning och badrum. 
Dygnsrytmbelysning skall ersätta nuvarande lösning. Badrum skall inredas med funktionell 
inredning som höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för 
boendets personal. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Investeringskalkyl upprättas när medel för genomförande söks, varför inte heller några 
driftskostnadskonsekvenser har beräknats i detta skede. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola 
i Gällstad, 2,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera mark och förändringar enligt 
beslut om ”Avsteg från funktionsprogrammet vård- och omsorgsboende Gällstadgården” 
(Dnr 2021/660).  
 
Projekteringen behöver göras om i de delar som berörs av belysning och badrum. 
Dygnsrytmbelysning skall ersätta nuvarande lösning. Badrum skall inredas med funktionell 
inredning som höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för 
boendets personal. 
 
Efter pandemin har nya hygienkrav införts som i första hand påverkar tvättstugans 
utformning. Tvättstugan behöver projekteras om vilket blir en utmaning.  
 
Det krävs omfattande åtgärder med marken. Byggnaden måste höjas en meter och stora delar 
av planområdet vallas in enligt skyfallskarteringen. Åtgärderna är omfattande och kommer 
att fördyra projektet påtagligt. 
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Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och 
omsorgsboende/förskola i Gällstad i investeringsbudgeten för 2022. Investeringskalkyl 
upprättas när medel för genomförande söks, varför inte heller några 
driftskostnadskonsekvenser har beräknats i detta skede.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga driftskostnadskonsekvenser har beräknats i detta skede 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 
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Svar på medborgarförslag om åtgärder för personer 
med psykisk ohälsa 
Dnr 2021/273 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns aktiviteter inom 
Ulricehamns kommun som uppfyller förslaget från medborgaren.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rose-Marie Larsson att kommunen 
behöver göra något för personer som inte mår bra psykiskt. En lokal där personer med 
psykisk ohälsa kan träffas och göra aktiviteter ihop som exempelvis fika, laga mat pyssla samt 
prata och förstå sjukdomen.  
 
Förvaltningen föreslår att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det redan finns 
aktiviteter inom Ulricehamns kommun som uppfyller förslaget från medborgaren.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-05-05 från socialchef  
2 Medborgarförslag om åtgärder för personer med psykisk ohälsa 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns aktiviteter inom 
Ulricehamns kommun som uppfyller förslaget från medborgaren.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
åtgärder för personer med psykisk ohälsa 
Diarienummer 2021/273, löpnummer 2540/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns aktiviteter inom 
Ulricehamns kommun som uppfyller förslaget från medborgaren.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rose-Marie Larsson att kommunen 
behöver göra något för personer som inte mår bra psykiskt. En lokal där personer med 
psykisk ohälsa kan träffas och göra aktiviteter ihop som exempelvis fika, laga mat pyssla samt 
prata och förstå sjukdomen.  
 
Förvaltningen föreslår att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det redan finns 
aktiviteter inom Ulricehamns kommun som uppfyller förslaget från medborgaren.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rose-Marie Larsson att kommunen 
behöver göra något för personer som inte mår bra psykiskt. En lokal där personer med 
psykisk ohälsa kan träffas och göra aktiviteter ihop som exempelvis fika, laga mat pyssla samt 
prata och förstå sjukdomen. 
 
Ulricehamns kommun tackar Rose-Marie Larsson för medborgarförslaget.  
Det är viktigt att vända sig till sin vårdcentral om man har psykisk ohälsa. Sedan kan man 
kontakta socialtjänsten och få vidare hjälp där.  
 
Till anhöriga och personer med ohälsa erbjuder anhörigstödet i Ulricehamns kommun 
diagnosträffar i samarbete med de båda vårdcentralerna. Denna våren är det diagnosträffar 
om depression och stress. Tidigare har det varit tema för sömnproblem, utmattning m.m. Det 
går även att önska tema vid kontakt med anhörigstöd.  Det anordnas även fritid för alla. Det 
är till för alla även den med psykisk ohälsa och deras anhöriga, med syfte att nätverka och 
inte vara ensam.  
 
Svenska kyrkan i Ulricehamn har en öppenverksamhet där det erbjuds gemensam fika och 
dialoger. Det finns även vissa aktiviteter som är öppen för alla. Kyrkan kommer även inom 
kort starta upp en grupp för psykisk ohälsa där det erbjuds stödgrupp och självhjälpsgrupp. 
Det är en sluten grupp och en anmälan krävs.  Noll till hundra är en grupp där alla är 
välkomna oavsett ålder. Syftet med gruppen är att generationer får träffas och socialisera sig.  
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det redan finns 
aktiviteter inom Ulricehamns kommun som uppfyller förslaget från medborgaren.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om åtgärder för personer med psykisk ohälsa 
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Beslutet lämnas till 
Rose-Marie Larsson 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Kristina Rosenberg 
Socialchef Verksamhetschef IFO 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 

 

Nathalie Johansson 
Utredare 
Sektor välfärd 
 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 03.05.2021 08:23:28
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej
Jag tycker att vi bör göra något för dom som inte mår så bra psykisk ohälsa, det är
jobbigt för dom och de anhöriga, ett lidande som tidvis är förskräcklig. En lokal där
vi kan träffas och fika och kanske förstå sin sjukdom. Kanske pyssla, laga mat
ihop, ta kontakt med en mataffär om dom har några överblivna matvaror. Ideellt
arbete pensionärer kanske, anhöriga. Detta bör ju ske nu inte sen, 4 människor om
dagen orkar inte fortsätta, det är sex gånger fler än i trafiken .Men vi får tro på att
forskningen går framåt. Det vore fantastiskt om detta går att genomföra! tack för
mig

Förnamn: Rose-Marie
Efternamn: Larsson
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans 
mynning ut i Åsunden 
Dnr 2021/532 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget går emot strandskyddets syfte. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Alsing att kommunen sätter upp ett fågeltorn vid 
Ätrans mynning i Åsunden. 
 
Det aktuella området omfattas av strandskydd, det innebär att en mängd åtgärder är 
förbjudna. Det är troligt att fågeltornet kommer att omfattas av förbuden och det kräver 
således en beviljad strandskyddsdispens. Troligen kommer även arbetet med vägen ut till 
fågeltornet att kräva dispens eftersom det innebär en förändring av livsmiljöerna för växter 
och djur.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-13 från servicechef  
2 Medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans mynning ut i Åsunden 
3 Utlåtande om miljö och säkerhet gällande fågeltorn vid Ätrans 

mynning ut i Åsunden 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget går emot strandskyddets syfte. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-13 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
fågeltorn vid Ätrans mynning ut i Åsunden 
Diarienummer 2021/532, löpnummer 803/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget går emot strandskyddets syfte. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Alsing att kommunen sätter upp ett fågeltorn vid 
Ätrans mynning i Åsunden. 
 
Det aktuella området omfattas av strandskydd, det innebär att en mängd åtgärder är 
förbjudna. Det är troligt att fågeltornet kommer att omfattas av förbuden och det kräver 
således en beviljad strandskyddsdispens. Troligen kommer även arbetet med vägen ut till 
fågeltornet att kräva dispens eftersom det innebär en förändring av livsmiljöerna för växter 
och djur.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Karin Alsing att kommunen sätter upp ett fågeltorn vid 
Ätrans mynning i Åsunden. Det har stått ett torn där för många år sedan och nu menar Karin 
att de som tycker om fågelskådning tycker att det saknas ett torn just i den delen av sjön. Det 
är en attraktiv plats för fåglar, både stationära och rastande på väg söder eller norr ut. Vidare 
menar hon att många skulle nyttja ett fågeltorn på platsen nu när friluftsliv blivit populärt i 
pandemitider. 
 
Det aktuella området omfattas av strandskydd, det innebär att en mängd åtgärder är 
förbjudna. Det är troligt att fågeltornet kommer att omfattas av förbuden och det kräver 
således en beviljad strandskyddsdispens. Troligen kommer även arbetet med vägen ut till 
fågeltornet att kräva dispens eftersom det innebär en förändring av livsmiljöerna för växter 
och djur.  
 
Det har i samband med tidigare detaljplanearbete utförts naturvärdesinventeringar i 
området. I samband med det framkom det att platsen är viktig för en mängd fåglar som 
använder den för häckning. Det konstaterades även att ett flertal arter av fladdermöss rör sig 
i området. Troligtvis jagar de i området eftersom det är rikt på insekter. Fladdermöss är 
generellt känsliga för ljusföroreningar, det innebär att åtgärderna inte får leda till att platsen 
utsätts för belysning. Ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv behöver 
platsen vara belyst både fram till och vid tornet. Platser utan insyn eller som på annat sätt får 
ett naturligt flöde av människor är ofta områden som skapar brottslig förekomst. 
  
Det faktum att området är viktigt för djurlivet gör att möjligheterna att bevilja en 
strandskyddsdispens för åtgärderna är mycket små. Strandskyddets ena syfte handlar om att 
värna om de långsiktiga livsvillkoren för växter och djur, åtgärder som strider mot det syftet 
kan i regel inte beviljas.  
 
Notera även att den berörda marken ingår i en grön kil i den nya översiktsplanen. Enligt 
planen ska de gröna kilarna inte exploateras om den ekologiska funktionen riskerar att 
försämras. Sammantaget innebär risken för en nekad strandskyddsdispens i kombination 
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med att fåglar och fladdermöss riskerar att drabbas negativt att möjligheterna att genomföra 
åtgärderna är kraftigt begränsade. 
   
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fågeltorn vid Ätrans mynning ut i Åsunden 
2 Utlåtande om miljö och säkerhet gällande fågeltorn vid Ätrans 

mynning ut i Åsunden 
 
 
Beslut lämnas till 
Karin Alsing 
Servicechef 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 23.09.2021 16:23:41
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
Jag vill ge som förslag att kommunen bygger och sätter upp ett fågeltorn vid Ätrans
mynning ut i Åsunden. Det har stått ett torn där för många år sedan och vi som
tycker om fågelskådning tycker att det nu saknas ett torn i just den delen av sjön.
Det är en väldigt attraktiv plats för fåglar, både stationära och rastande på väg
söder eller norr ut.
Nu i pandemitider har fågelskådning och friluftsliv blivit väldigt populärt så jag tror
att vi är många som skulle nyttja ett fågeltorn på den platsen.

Hälsningar Karin Alsing
Förnamn: Karin
Efternamn: Alsing
E-post:
Adress:



Mina tankar ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv är att platsen måste vara 
belyst. Både fram till och vid tornet.  
Man måste också ta med sig underhållsperspektivet. Förekomst av nedskräpning, klotter och 
skadegörelse. Platser som ej har insyn eller på annat sätt får ett naturligt flöde av människor är ofta 
områden som skapar brottslig förekomst. 
 
Jesper Johansson 
Säkerhetssamordnare 
 
 
 
 
Det aktuella området omfattas av strandskydd, det innebär att en mängd åtgärder är förbjudna. Det 
är troligt att fågeltornet kommer att omfattas av förbuden och det kräver således en beviljad 
strandskyddsdispens. Även arbetet med vägen ut till fågeltornet kommer troligtvis att kräva dispens 
eftersom det innebär en förändring av livsmiljöerna för växter och djur.  
 
Det har i samband med tidigare detaljplanearbete utförts naturvärdesinventeringar i området. I 
samband med det framkom det att platsen är viktig för en mängd fåglar som använder den för 
häckning. Det konstaterades även att ett flertal arter av fladdermöss rör sig i området. Troligtvis jagar 
de i området eftersom det är rikt på insekter. Fladdermöss är generellt känsliga för ljusföroreningar, 
det innebär att åtgärderna inte får leda till att platsen utsätts för belysning. 
 
Det faktum att området är viktigt för djurlivet gör att möjligheterna att bevilja en 
strandskyddsdispens för åtgärderna är mycket små. Strandskyddets ena syfte handlar om att värna 
om de långsiktiga livsvillkoren för växter och djur, åtgärder som strider mot det syftet kan i regel inte 
beviljas.  
 
Notera även att den berörda marken ingår i en grön kil i den nya översiktsplanen. Enligt planen ska 
de gröna kilarna inte exploateras om den ekologiska funktionen riskerar att försämras. Sammantaget 
innebär risken för en nekad strandskyddsdispens i kombination med att fåglar och fladdermöss 
riskerar att drabbas negativt att möjligheterna att genomföra åtgärderna är kraftigt begränsade.  
 
John Pansar 
Miljöinspektör 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att förlänga cykelbanan 
som leder fram till Pinebo 
Dnr 2022/218 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt utmed det statliga vägnätet, 
upptagna i kommunens cykelplan, bedöms komma fler människor till nytta i form av säkrare 
väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan sträckan utmed väg 1739 öster om 
Pinebo blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Petra Hjalmarsson att det byggs en 
gång- och cykelbana utmed väg 1739 (Grönahögsvägen) mellan Pinebo och korsningen med 
väg 1736 vid Kilahemmet.  
 
Väg 1739 mellan Pinebo och Kilahemmet är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. Utbyggnad av gång- och cykelbana utmed det statliga vägnätet ska i första hand 
finansieras inom den regionala infrastrukturplanen, där investeringsutrymmet för nya gång- 
och cykelvägar är begränsat. Sträckan finns inte med bland de objekt som är aktuella att 
bygga ut under åren 2022 – 2026.  
 
Den föreslagna sträckan är ca 4,4 km lång. Med stöd av Trafikverkets schablonkostnader 
uppskattas kostnaden för att bygga gång- och cykelbana till ca 28 miljoner kronor. I 
anslutning till sträckan saknas tydliga större målpunkter. Utmed vägen och anslutande 
mindre vägar finns ca 25 bostäder. Närmsta grundskola ligger inte inom cykelavstånd. Vägen 
trafikeras av färre än 500 fordon per dygn. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1739 finns inte med i kommunens cykelplan. I 
cykelplanen finns andra sträckor, både utmed statliga och kommunala vägar, som bedöms 
komma fler människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör 
utföras innan den nu föreslagna sträckan kan bli aktuell. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-05-17 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att förlänga cykelbanan som leder fram till Pinebo 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt utmed det statliga vägnätet, 
upptagna i kommunens cykelplan, bedöms komma fler människor till nytta i form av säkrare 
väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan sträckan utmed väg 1739 öster om 
Pinebo blir aktuell. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-17 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
förlänga cykelbanan som leder fram till Pinebo 
Diarienummer 2022/218, löpnummer 1990/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att andra objekt utmed det statliga vägnätet, 
upptagna i kommunens cykelplan, bedöms komma fler människor till nytta i form av säkrare 
väg till skolor och arbetsplatser och bör utföras innan sträckan utmed väg 1739 öster om 
Pinebo blir aktuell. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Petra Hjalmarsson att det byggs en 
gång- och cykelbana utmed väg 1739 (Grönahögsvägen) mellan Pinebo och korsningen med 
väg 1736 vid Kilahemmet.  
 
Väg 1739 mellan Pinebo och Kilahemmet är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. Utbyggnad av gång- och cykelbana utmed det statliga vägnätet ska i första hand 
finansieras inom den regionala infrastrukturplanen, där investeringsutrymmet för nya gång- 
och cykelvägar är begränsat. Sträckan finns inte med bland de objekt som är aktuella att 
bygga ut under åren 2022 – 2026.  
 
Den föreslagna sträckan är ca 4,4 km lång. Med stöd av Trafikverkets schablonkostnader 
uppskattas kostnaden för att bygga gång- och cykelbana till ca 28 miljoner kronor. I 
anslutning till sträckan saknas tydliga större målpunkter. Utmed vägen och anslutande 
mindre vägar finns ca 25 bostäder. Närmsta grundskola ligger inte inom cykelavstånd. Vägen 
trafikeras av färre än 500 fordon per dygn. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1739 finns inte med i kommunens cykelplan. I 
cykelplanen finns andra sträckor, både utmed statliga och kommunala vägar, som bedöms 
komma fler människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör 
utföras innan den nu föreslagna sträckan kan bli aktuell. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Petra Hjalmarsson att det byggs en 
gång- och cykelbana utmed väg 1739 (Grönahögsvägen) mellan Pinebo och korsningen med 
väg 1736 vid Kilahemmet.  
 
Väg 1739 mellan Pinebo och Kilahemmet är en statlig väg med Trafikverket som ansvarig 
väghållare. Utbyggnad av gång- och cykelbana utmed det statliga vägnätet ska i första hand 
finansieras inom den regionala infrastrukturplanen, där investeringsutrymmet för nya gång- 
och cykelvägar är begränsat. Sträckan finns inte med bland de objekt som är aktuella att 
bygga ut under åren 2022 – 2026. För att bygga i direkt anslutning till väg 1739 krävs även 
beslut av Trafikverket. 
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Gång- och cykelbana finns utbyggd utmed väg 1739 mellan Ulricehamn och Pinebo. Vid 
Pinebo finns möjlighet att fortsätta på den gamla banvallen, efter Jönköpingsbanan, söderut 
till Marbäck eller österut till Kinnared (vid väg 1736) och Ubbared (vid väg 1735). 
 
Den föreslagna sträckan är ca 4,4 km lång. Med stöd av Trafikverkets schablonkostnader 
uppskattas kostnaden för att bygga gång- och cykelbana till ca 28 miljoner kronor. I 
anslutning till sträckan saknas tydliga större målpunkter. Utmed vägen och anslutande 
mindre vägar finns ca 25 bostäder. Närmsta grundskola ligger inte inom cykelavstånd. Vägen 
trafikeras av färre än 500 fordon per dygn. 
 
Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed väg 1739 finns inte med i kommunens cykelplan. I 
cykelplanen finns andra sträckor, både utmed statliga och kommunala vägar, som bedöms 
komma fler människor till nytta i form av säkrare väg till skolor och arbetsplatser och bör 
utföras innan den nu föreslagna sträckan kan bli aktuell. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att förlänga cykelbanan som leder fram till Pinebo 
 
 
Beslutet lämnas till 
Petra Hjalmarsson 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Andreas Ekman Johan Persson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.03.2022 14:35:38
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej, läser i UT att -"Ny plan ska förbättra för cyklister" och har då ett
medborgarförslag som inte stod med där och det gäller Grönahögsägen ut mot
Köttkulla/Grönahög. Den vägen har cykelbana fram till Pinebo men sen finns det
bara en väg, utan vägren som används flitigt av både gångare, cyklister och
rullskidåkare. Skidgymnasiers eleverna åker där med livet som insats. Jag har
skrivit om detta förut och nu kommer det igen. Förläng cykelbanan från Pinebo till
åtminstone korset vid Kinnared - Påbo, där är det många som vänder eller svänger
av.

Förnamn: Petra
Efternamn: Hjalmarsson
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om avgränsning mellan 
Stadsskogens förskolas parkering och 
Grönahögsvägen 
Dnr 2022/217 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att barn i förskoleålder inte bör vistas 
ensamma i trafiken utan tillsyn. Trafikmiljön omkring parkeringen till Stadsskogens förskola 
är inte särskilt riskutsatt som medför skäl att uppföra räcke eller staket mot Grönahögsvägen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Lina Ljungqvist att ett räcke eller staket sätts upp mellan 
parkeringen vid Stadsskogens förskola och Grönahögsvägen så att barn inte lika lätt kan 
springa ut i trafiken. Det är nu tillåtet att köra 40 km / tim på vägen och det finns ingen 
avgränsning alls mellan parkeringen och vägen. Barn kan lätt springa rakt ut i trafiken. 
 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun verkställdes i april 2021 och hastigheten utanför 
förskolan vid Grönahögsvägen höjdes från 30 km/h till 40 km/h. Enligt mätning av 
hastigheten utanför skolan som genomfördes under mars 2021 innan förändringen var 
medelhastigheten 41 km/h, och någon reell hastighetsförändring har därefter inte kunnat 
påvisas. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-05-13 från tf samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om avgränsning mellan Stadsskogens förskola 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att barn i förskoleålder inte bör vistas 
ensamma i trafiken utan tillsyn. Trafikmiljön omkring parkeringen till Stadsskogens förskola 
är inte särskilt riskutsatt som medför skäl att uppföra räcke eller staket mot Grönahögsvägen. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-05-13 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
avgränsning mellan Stadsskogens förskolas parkering 
och Grönahögsvägen 
Diarienummer 2022/217, löpnummer 1989/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att barn i förskoleålder inte bör vistas 
ensamma i trafiken utan tillsyn. Trafikmiljön omkring parkeringen till Stadsskogens förskola 
är inte särskilt riskutsatt som medför skäl att uppföra räcke eller staket mot Grönahögsvägen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag föreslår Lina Ljungqvist att ett räcke eller staket sätts upp mellan 
parkeringen vid Stadsskogens förskola och Grönahögsvägen så att barn inte lika lätt kan 
springa ut i trafiken. Det är nu tillåtet att köra 40 km / tim på vägen och det finns ingen 
avgränsning alls mellan parkeringen och vägen. Barn kan lätt springa rakt ut i trafiken. 
 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun verkställdes i april 2021 och hastigheten utanför 
förskolan vid Grönahögsvägen höjdes från 30 km/h till 40 km/h. Enligt mätning av 
hastigheten utanför skolan som genomfördes under mars 2021 innan förändringen var 
medelhastigheten 41 km/h, och någon reell hastighetsförändring har därefter inte kunnat 
påvisas. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag föreslår Lina Ljungqvist att ett räcke eller staket sätts upp mellan 
parkeringen vid Stadsskogens förskola och Grönahögsvägen så att barn inte lika lätt kan 
springa ut i trafiken. Det är nu tillåtet att köra 40 km / tim på vägen och det finns ingen 
avgränsning alls mellan parkeringen och vägen. Barn kan lätt springa rakt ut i trafiken. 
 
Hastighetsplan för Ulricehamns kommun verkställdes i april 2021 och hastigheten utanför 
förskolan vid Grönahögsvägen höjdes från 30 km/h till 40 km/h. Enligt mätning av 
hastigheten utanför skolan som genomfördes under mars 2021 innan förändringen var 
medelhastigheten 41 km/h, och någon reell hastighetsförändring har därefter inte kunnat 
påvisas. 
 
Av de incidenter inrapporterade av sjukvården och polisen till STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition) finns inga rapporterade incidenter på Grönahögsvägen vid 
förskolans närliggande trafikmiljö som har medfört att förvaltningen behövt vidta åtgärder 
för att förbättra trafiksäkerheten. 
 
Siktförhållandena är goda och avståndet mellan parkeringen (parkeringsrutorna) till 
Grönahögsvägen är cirka åtta meter. Det motsvarar samma sidoseparation som gång- och 
cykelvägen som löper parallellt med Grönahögsvägen, vilket kan anses vara en god 
trafiksäkerhetsstandard. 
 



 
 
 
 
  2022/217, 1989/2022 2(2) 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om avgränsning mellan Stadsskogens förskola 

 
Beslutet lämnas till 
Lina Ljungqvist 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
 
 

Andreas Ekman 
Tf. Samhällsbyggnadschef 

Viktor Bodin 
Trafikhandläggare 

Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 16.03.2022 16:04:46
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Avgränsning mellan Stadsskogens förskolas parkering och Grönahögsvägen.
Det är nu tillåtet att köra 40 km / tim på vägen och det finns ingen avgränsning
alls mellan parkeringen o vägen.
Barn kan lätt springa rakt ut i trafiken.
Sätt upp ett staket eller räcke eller något så barnen inte lika lätt kan springa rakt
ut,.

Förnamn: Lina
Efternamn: Ljungqvist
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om en utomhusscen i 
närheten av Ulricaparken 
Dnr 2021/413 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses delvis vara tillgodosett med hänvisning till beredande utskottets 
beslut om att bevilja investeringsmedel till en liten scen för barnkultur som kommer att 
finnas i Ulricaparken.  
 
Medborgarförslagets avslås i den del som avser en scen med trägolv som möjliggör för 
dansträning, kurs och tävlingar med hänvisning till att det blir kostsamt samt att fria ytor i 
Ulricaparken bör bevaras.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annette Holmberg att en scen med 
ett trägolv byggs nånstans i närheten av Ulricaparken. Scenen kan utnyttjas till exempel till 
musikframträdande, trolleri för barn, dansmusik, tal med mera. Dansklubben Buggie saknar 
en sådan yta i dagsläget. De önskar utomhusträning/kurs på sommarhalvåret. Viktigast för 
dem är behov av ström och trägolv. Buggie skulle i så fall även kunna anordna enklare 
danstävlingar för att bidra med ett folkligt ”liv och rörelse” på stan. Annette Holmberg ger 
som exempel att bygga ett liknande trägolv och scen som finns i Badhusparken i Vara.  
 
Beredande utskottet beslutade 2022-01-20 § 6 att bevilja ansökan om investeringsmedel för 
en liten scen i Ulricaparken. Investeringen möjliggör för att en liten scen för barnkultur 
kommer på plats med el och accesspunkter för event. Arbetet med den lilla scenen pågår i 
form av upphandling med mera. I investeringsbudgeten för 2022 finns också planer för inköp 
av mobil scen.  
 
För att bygga ytterligare permanenta utomhusscener krävs medel, dels som investering men 
även i underhåll. Ritningar på den scen och trägolv som nämns och som finns i 
Badhusparken i Vara har tittats på och verksamhet fastighet bedömer att ett liknande bygge 
kan kosta över 1 mnkr. Den fria gräsyta som finns kvar i Ulrikaparken bör bevaras för 
spontan lek, rörelse och rekreation.  
 
Förvaltningen anser att medborgarförslaget kan anses vara delvis tillgodosett med 
hänvisning till beredande utskottets beslut om att bevilja investeringsmedel till en liten scen 
för barnkultur som kommer att finnas i Ulricaparken. Den del av medborgarförslaget som 
avser en scen med trägolv som möjliggör för dansträning, kurs och tävlingar avslås med 
hänvisning till att det blir kostsamt samt att fria ytor i Ulricaparken bör bevaras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-26 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en utomhusscen i närheten av Ulricaparken 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-08-30 

 Sida 2 av 2 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses delvis vara tillgodosett med hänvisning till beredande utskottets 
beslut om att bevilja investeringsmedel till en liten scen för barnkultur som kommer att 
finnas i Ulricaparken.  
 
Medborgarförslagets avslås i den del som avser en scen med trägolv som möjliggör för 
dansträning, kurs och tävlingar med hänvisning till att det blir kostsamt samt att fria ytor i 
Ulricaparken bör bevaras.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-04-26 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
utomhusscen i närheten av Ulricaparken 
Diarienummer 2021/413, löpnummer 4212/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses delvis vara tillgodosett med hänvisning till beredande utskottets 
beslut om att bevilja investeringsmedel till en liten scen för barnkultur som kommer att 
finnas i Ulricaparken.  
 
Medborgarförslagets avslås i den del som avser en scen med trägolv som möjliggör för 
dansträning, kurs och tävlingar med hänvisning till att det blir kostsamt samt att fria ytor i 
Ulricaparken bör bevaras.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annette Holmberg att en scen med 
ett trägolv byggs nånstans i närheten av Ulricaparken. Scenen kan utnyttjas till exempel till 
musikframträdande, trolleri för barn, dansmusik, tal med mera. Dansklubben Buggie saknar 
en sådan yta i dagsläget. De önskar utomhusträning/kurs på sommarhalvåret. Viktigast för 
dem är behov av ström och trägolv. Buggie skulle i så fall även kunna anordna enklare 
danstävlingar för att bidra med ett folkligt ”liv och rörelse” på stan. Annette Holmberg ger 
som exempel att bygga ett liknande trägolv och scen som finns i Badhusparken i Vara.  
 
Beredande utskottet beslutade 2022-01-20 § 6 att bevilja ansökan om investeringsmedel för 
en liten scen i Ulricaparken. Investeringen möjliggör för att en liten scen för barnkultur 
kommer på plats med el och accesspunkter för event. Arbetet med den lilla scenen pågår i 
form av upphandling med mera. I investeringsbudgeten för 2022 finns också planer för inköp 
av mobil scen.  
 
För att bygga ytterligare permanenta utomhusscener krävs medel, dels som investering men 
även i underhåll. Ritningar på den scen och trägolv som nämns och som finns i 
Badhusparken i Vara har tittats på och verksamhet fastighet bedömer att ett liknande bygge 
kan kosta över 1 mnkr. Den fria gräsyta som finns kvar i Ulrikaparken bör bevaras för 
spontan lek, rörelse och rekreation.  
 
Förvaltningen anser att medborgarförslaget kan anses vara delvis tillgodosett med 
hänvisning till beredande utskottets beslut om att bevilja investeringsmedel till en liten scen 
för barnkultur som kommer att finnas i Ulricaparken. Den del av medborgarförslaget som 
avser en scen med trägolv som möjliggör för dansträning, kurs och tävlingar avslås med 
hänvisning till att det blir kostsamt samt att fria ytor i Ulricaparken bör bevaras. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Annette Holmberg att en scen med 
ett trägolv byggs nånstans i närheten av Ulricaparken. Scenen kan utnyttjas till exempel till 
musikframträdande, trolleri för barn, dansmusik, tal med mera. Dansklubben Buggie saknar 
en sådan yta i dagsläget. De önskar utomhusträning/kurs på sommarhalvåret. Viktigast för 
dem är behov av ström och trägolv. Buggie skulle i så fall även kunna anordna enklare 
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danstävlingar för att bidra med ett folkligt ”liv och rörelse” på stan. Annette Holmberg ger 
som exempel att bygga ett liknande trägolv och scen som finns i Badhusparken i Vara.  
 
Beredande utskottet beslutade 2022-01-20 § 6 att bevilja ansökan om investeringsmedel för 
en liten scen i Ulricaparken. Investeringen möjliggör för att en liten scen för barnkultur 
kommer på plats med el och accesspunkter för event. Arbetet med den lilla scenen pågår i 
form av upphandling med mera.  I investeringsbudgeten för 2022 finns också planer för 
inköp av mobil scen.  
 
Att bygga ytterligare permanenta utomhusscener krävs medel, dels som investering men 
även i underhåll. Ritningar på den scen och trägolv som nämns och som finns i 
Badhusparken i Vara har tittats på och verksamhet fastighet bedömer att ett liknande bygge 
kan kosta över 1 mnkr. 
 
Verksamhet park och skog har kontaktats och de anser att fria ytor bör bevaras i 
Ulrikaparken. Den fria gräsyta som finns kvar i Ulrikaparken bör bevaras för spontan lek, 
rörelse och rekreation.  
 
Förvaltningen anser att medborgarförslaget kan anses vara delvis tillgodosett med 
hänvisning till beredande utskottets beslut om att bevilja investeringsmedel till en liten scen 
för barnkultur som kommer att finnas i Ulricaparken.. Förvaltningen anser dock inte att man 
ska bygga en större permanent scen med trägolv och föreslår därför att den delen av 
medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det blir kostsamt samt att fria ytor i 
Ulricaparken bör bevaras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en utomhusscen i närheten av Ulricaparken 

 
Beslutet lämnas till 
Annette Holmberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Victoria Klaiber Svensson 
Servicechef Kulturstrateg 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.07.2021 22:24:41
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

En scen med ett trägolv framför nånstans i närheten av Ulricaparken. Scenen kan
utnyttjas till tex musikframträdanden, trolleri (för barn), dansmusik, ta(valborg mm).
Dansklubben Buggie saknar en sådan yta i dagsläget. Där kan man i så fall hålla
utomhusträning/kurs på sommarhalvåret. Buggie skulle även kunna anordna
enklare danstävling för att bidra med ett folkligt ”liv och rörelse” på stan.
I Vara, Badhusparken, finns ett bra exempel på hur man kan bygga. Viktigast för
vårt behov är ström och trägolv.

Förnamn: Annette
Efternamn: Holmberg
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att utöka stranden vid 
Sturebadet 
Dnr 2021/490 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen i ett första skede går vidare med ansökan 
till miljöenheten i kommunen samt Länsstyrelsen för utökning av stranden vid Sturebadet.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Svantesson att utöka stranden 
vid Sturebadet. 
 
Att utöka stranden vid Sturebadet innebär att man plockar bort sten som idag ligger norr om 
sandstranden, och fyller kanten med sand. Badplatsen är en populär plats under 
sommarhalvåret där många samlas för att bada och leka vid Ulricaparkens lekplats. Vid en 
utökning av stranden är förslaget från fritid att också bygga ytterligare två bryggor så att det 
blir en u-formad brygga.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-07-13 från servicechef  
2 Medborgarförslag om att utöka stranden vid Sturebadet 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen i ett första skede går vidare med ansökan 
till miljöenheten i kommunen samt Länsstyrelsen för utökning av stranden vid Sturebadet.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-07-13 

 

Tjänsteskrivelse svar på Medborgarförslag om att 
utöka stranden vid Sturebadet 
Diarienummer 2021/490, löpnummer 4200/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen i ett första skede går vidare med ansökan 
till miljöenheten i kommunen samt Länsstyrelsen för utökning av stranden vid Sturebadet.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Svantesson att utöka stranden 
vid Sturebadet. 
 
Att utöka stranden vid Sturebadet innebär att man plockar bort sten som idag ligger norr om 
sandstranden, och fyller kanten med sand. Badplatsen är en populär plats under 
sommarhalvåret där många samlas för att bada och leka vid Ulricaparkens lekplats. Vid en 
utökning av stranden är förslaget från fritid att också bygga ytterligare två bryggor så att det 
blir en u-formad brygga.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Karin Svantesson att utöka stranden 
vid Sturebadet. 
 
Att utöka stranden vid Sturebadet innebär att man plockar bort sten som idag ligger norr om 
sandstranden, och fyller kanten med sand. Badplatsen är en populär plats under 
sommarhalvåret där många samlas för att bada och leka vid Ulricaparkens lekplats. Vid en 
utökning av stranden är förslaget från fritid att också bygga ytterligare två bryggor så att det 
blir en u-formad brygga. 
 
Att utöka stranden innebär en kostnad på omkring 90 tkr. Det innefattar att gräva bort sten, 
säkra strandkant samt påfyllning av sand. Att bygga ut med fler badbryggor skulle innebära 
en kostnad på omkring 110 tkr för virke och pontoner. Att utöka med fler bryggor tillför en 
inramning av badet där mindre barn på ett säkrare sätt kan vara innanför samt att fler får 
plats på bryggorna. Detta skulle kunna inrymmas i planen för investeringsbudget 2024.  
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att utöka stranden vid Sturebadet 

 
 
Beslutet lämnas till 
Karin Svantesson 
Servicechef 
Kultur och fritidschef 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Erik Johansson 
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Servicechef Fritidskonsulent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
Lena Moritz 
Kultur och fritidschef 
Sektor service 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 05.09.2021 16:06:09
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej ! Vi bor på Bangårdsgatan så vi tillbringar många fina timmar nere vid
Sturebadet ! Så fick jag en idé om att man kunde utöka strandremsan ! Ta bort
stenarna o fylla ut med fin vit Brogårds sand ! Så får fler människor plats att utnyttja
det fina badet vi har. Satte in bild o text på Ulricehamns facebook sida o fick så
mycket positivt om det där över 70 personer som gillade förslaget ! Fick tips att
skicka till er ! Mvh Karin svantesson

Förnamn: Karin
Efternamn: Svantesson
E-post:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att sätta upp nät mellan 
trädgårdar och kommunens mark 
Dnr 2022/63 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen under 
hösten kommer att åtgärda och säkra upp miljön kring området. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lena Larsson att de boende behöver 
hjälp att säkra upp miljön runt den befintliga tennisbanan som också spolas upp till isbana 
under vintern. Genom att förvaltningen sätter upp ett nät mot trädgårdarna på 
kvartersidrottsplatsen så undviks det att komma in puckar i trädgården, så anses 
medborgarförslaget vara tillgodosett. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-07 från servicechef  
2 Medborgarförslag om att sätta upp nät mellan trädgårdar och kommunens mark 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen under 
hösten kommer att åtgärda och säkra upp miljön kring området. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-04-07 

 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om att 
sätta upp nät mellan trädgårdar och kommunens 
mark 
Diarienummer 2022/63, löpnummer 1577/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen under 
hösten kommer att åtgärda och säkra upp miljön kring området 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lena Larsson att de boende behöver 
hjälp att säkra upp miljön runt den befintliga tennisbanan som också spolas upp till isbana 
under vintern. Genom att förvaltningen sätter upp ett nät mot trädgårdarna på 
kvartersidrottsplatsen så undviks det att komma in puckar i trädgården, så anses 
medborgarförslaget vara tillgodosett. 
 
 
Ärendet 
Lena Larsson har i ett medborgarförslag till kommunen att de boende på Gunnarshill 
behöver hjälp att säkra upp miljön på kvartersidrottsplatsen som innehåller fotbollsplan och 
en tennisbana som också under vintertid spolas upp till isbana under vintern. Lena tycker att 
det är jättebra att ungdomar och vuxna vistas ute och utövar aktiviteter på 
kvartersidrottsplatsen. Men speciellt under vintertid kommer det in puckar i grannarnas 
trädgårdar.  Genom att förvaltningen sätter upp ett nät mot trädgårdarna på 
kvartersidrottsplatsen så undviks det att komma in puckar i trädgården, så anses 
medborgarförslaget vara tillgodosett. 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att sätta upp nät mellan trädgårdar och kommunens mark 

 
Beslutet lämnas till 
Lena Larsson 
Anna-Lena Johansson 
Lena Moritz  
 
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Sektorschef Fritidsintendent 
Sektor Service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

Lena Moritz 
Verksamhetschef 
Verksamhet Kultur- och fritid 
Sektor Service



Från:  lena larsson  
Skickat:  22.01.2022 21:21:56 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Medborgarförslag 
 
 
 
 
 
 
Hej 
 
Vill komma med ett förslag som gäller grönområdet på Gunnarshill vid 
lekplatsen och tennisbanan vi är två grannar som bor på  
som har trädgård åt grönområdet som oftast får bollar på sommaren vid spel 
på tennisbanan samt när man spolar isbana vinter tid får in puckar i 
trädgården.Vid upprepade tillfällen varit  nära förstöra rutor på växthus 
och hus , vi har ett förslag att kommunen sätter upp ett finmaskigt nät 
som skyddar från att bollar och puckar från tennisbanan kommer in i 
trädgårdarna nätet behöver sättas upp längs långsidan mot Högliden  samt 
kortsida mot fotbollsplanen.  Detta för att undvika skador på tomterna och 
att dom som utöver aktiviteterna inte behöver oroa sig att vara orsaken 
till skada. 
 
Vi  tycker att det är jättebra med att ungdomar och vuxna vistas ute o 
utövar aktiviteter 
men behöver hjälp med åtgärder för att säkra upp 
Miljön kring tennisplanen på området 
 
Med vänlig hälsning 
Lena Larsson  
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