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Antagande Detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 
8, Gällstad 
Dnr 2018/756 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad antas. 
 
Sammanfattning 
Inom fastigheten Holmared 1:25 i Rånnaväg bedriver Haglund Industri AB tillverkning av 
kyl- och fryslösningar. Till följd av att verksamheten expanderat har det uppstått ett behov av 
utbyggnad för att fortsättningsvis kunna växa och utvecklas. Genom att planlägga för 
verksamhet både inom kvartersmark och kringliggande skogsmark kan nuvarande och 
potentiellt framtida behov av utbyggnad tillgodoses. Detaljplanen medger en högre 
exploateringsgrad, säkerställer att verksamheten fortsatt har en begränsad 
omgivningspåverkan och möjliggör för flytt av utfart för att skapa en säkrare trafiksituation. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-30 från samhällsbyggnadschef  
2 Planbeskrivning antagande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
4 Plankarta antagande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8. Gällstad 
5 Granskningsutlåtande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
5 Samrådsredogörelse detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
6 Grundkarta antagande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad antas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-30 

Tjänsteskrivelse Antagande detaljplan för Holmared 
1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
Diarienummer 2018/756, löpnummer 3553/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad antas. 
 
Sammanfattning 
Inom fastigheten Holmared 1:25 i Rånnaväg bedriver Haglund Industri AB tillverkning av 
kyl- och fryslösningar. Till följd av att verksamheten expanderat har det uppstått ett behov av 
utbyggnad för att fortsättningsvis kunna växa och utvecklas. Genom att planlägga för 
verksamhet både inom kvartersmark och kringliggande skogsmark kan nuvarande och 
potentiellt framtida behov av utbyggnad tillgodoses. Detaljplanen medger en högre 
exploateringsgrad, säkerställer att verksamheten fortsatt har en begränsad 
omgivningspåverkan och möjliggör för flytt av utfart för att skapa en säkrare trafiksituation. 
 
 
Ärendet 
Inom fastigheten Holmared 1:25 i Rånnaväg bedriver Haglunds Industri AB tillverkning av 
kyl- och fryslösningar. Till följd av att verksamheten expanderat har det uppstått ett behov av 
utbyggnad för att fortsättningsvis kunna växa och utvecklas. Gällande detaljplan omfattar 
inte hela fastigheten samtidigt som byggrätten är otillräcklig. Genom att planlägga för 
verksamhet både inom kvartersmark och kringliggande skogsmark kan nuvarande och 
potentiellt framtida behov av utbyggnad tillgodoses. Detaljplanen medger en högre 
exploateringsgrad, säkerställer att verksamheten fortsatt har en begränsad 
omgivningspåverkan och möjliggör för flytt av utfart för att skapa en säkrare trafiksituation.  
Planen var ute på samråd under sommaren 2019 och granskning våren 2022.  
 
Ingen driftkostnad tillkommer efter genomförandet av planen för Ulricehamns kommuns 
räkning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Planbeskrivning antagande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
2 Plankarta antagande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8. Gällstad 
4 Granskningsutlåtande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
5 Samrådsredogörelse detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 
5 Grundkarta antagande detaljplan för Holmared 1:25, Stora vägen 8, Gällstad 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 

Fredrik Linusson  Alicia Falk 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
Sektor samhällsbyggnad och miljö Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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LÄSANVISNING 

För att få en övergripande förståelse över detaljplanen inleds dokumentet med en 
introduktion som ger en inblick över planens huvuddrag. Därefter följer förslaget på 
förändring. Efter förslaget framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet samt 
en mer ingående förklaring över platsens förutsättningar. Vidare följer 
konsekvensbeskrivningen som redogör för följderna av planens genomförande. Slutligen 
framgår det av genomförandebeskrivningen hur planen är tänkt att genomföras avseende 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska frågor.  
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HANDLINGAR
Handlingar: 

 Plankarta med bestämmelser, skala 
1:2000 

 Planbeskrivning med 
konsekvensbeskrivning och 
genomförandebeskrivning  

 Granskningsutlåtande 
 
Övriga handlingar/utredningar: 

 Fastighetsförteckning 
 Grundkarta 
 PM – Utredning av kapacitet väg 1700 

infart Holmared 1:25 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
utbyggnad av befintliga verksamheter inom 
planområdet. Detta genom att planlägga för 
verksamhet, besöksanläggning och teknisk 
anläggning för transformatorstation. 

Området som omfattar fastigheten Holmared 
1:25 är sedan tidigare planlagd för industri. 
Nuvarande verksamhet önskar expandera 
ytterligare vilket skapat behovet av en ny 
detaljplan. Detaljplanen utökar 
användningsområdet men byter användningen 
från industri till verksamhet. Orsaken till detta 
är att användningen verksamhet endast tillåter 
verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan vilket är önskvärt med 
avseende på avståndet till intilliggande 
bostadsområde. Kommunens bedömning är att 
tillverkningen som bedrivs på platsen kan 
klassas som verksamhet och att en likartad 
produktion med begränsad 
omgivningspåverkan fortsatt kan tillåtas. 
Vidare tillåts en högsta nockhöjd på +266 
meter över havet (m ö.h.) i det norra området 
för verksamhet och +268 m ö.h. längre 
söderut. Tillåten byggnadsarea är 60% av 
fastighetsarean.  

Fastigheten Holmared 1:12 är inte planlagd 
sedan tidigare. På fastigheten finns ett 
ordenshus som planläggs som 

besöksanläggning samtidigt som det 
möjliggörs för verksamhet. Högsta tillåtna 
nockhöjd är +263 m ö.h. och en största 
byggnadsarea om 50% av fastighetsarean 
tillåts. 

PROCESS 
Planprocessen för detaljplanen har genomförts 
med standardförfarande i enlighet med 5 kap. 
7 § plan- och bygglagen (PBL). Myndigheter, 
fastighetsägare, föreningar, enskilda med fler 
som haft ett väsentligt intresse av planen har 
beretts tillfälle till samråd. Synpunkter på 
planen har lämnats två gånger under 
planprocessen. Mellan de olika skedena har de 
framförda synpunkterna redovisats och 
besvarats.  

Tidplan 
Detaljplanen har följt tidplanen nedan: 
Samråd  Kvartal 3, 2020  
Granskning Kvartal 1, 2022 
Antagande Kvartal 4, 2022 

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter 
antagande förutsatt att detaljplanen inte 
prövas eller överklagas.  

PLANDATA 

Läge och areal 
Området ligger i utkanten av Rånnaväg, två 
kilometer nordost om Gällstad och cirka tolv 
kilometer söder om Ulricehamns tätort. 
Arealen för fastigheten Holmared 1:25 är cirka 
33 000 m2 och för Holmared 1:12 1 200 m2. 
Totalt omfattar planområdet cirka 77 000 m2.  

            
Bild 1: Planområdets läge 
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Markägande 
Fastigheten Holmared 1:25 ägs av Haglund 
Industri AB medan fastigheten Holmared 1:40 
är i privat ägo. Holmared 1:12 ägs av 
Rånnavägs byalag. Fastigheterna Holmared 
1:33, 1:36 och 1:40 äger marksamfälligheten 
Holmared s:1. 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen har bedömts vara förenlig med 3 kap. 
Miljöbalken (MB) som rör grundläggande 
bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden. Detaljplanen möjliggör 
förtätning inom ett tätbebyggt område vilket 
innebär ett effektivt nyttjande av 
markresurser. 

4 kap. MB behandlar ”Särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden i landet”. Planområdet berör inte 
något av dessa områden. Detaljplaneområdet 
omfattas därmed inte av 4 kap. MB. 

Enligt 5 kap. MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Detaljplanen 
bedöms inte leda till negativ påverkan på 
uppställda miljökvalitetsnormer. För mer 
information se ”Konsekvensbeskrivning” s.16. 
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
PLANBESTÄMMELSER 

Allmänna platser 
En remsa i den norra delen av planområdet har 
planläggs som VÄG1 med enskilt 
huvudmannaskap. Vägen omfattar befintligt 
vägområde för väg 1700, Stora vägen. 

Kvartersmark 
Användning som tillåts inom planområdet är 
R (besöksanläggning), Z (verksamhet) samt E 
(tekniska anläggningar). 

R tillåter besöksanläggning i form av 
nuvarande samlingslokal samt möjliggör för en 
potentiell framtida utbyggnad.  

Z tillåter verksamheter som är ytkrävande och 
har en begränsad omgivningspåverkan. I 
användningen ryms serviceverksamheter, 
tillverkning, lager och verkstäder. Även 
komplement till verksamheten ingår. En 
begränsade omgivningspåverkan innebär att 
verksamheten i begränsad utsträckning avger 
lukt, buller, ljus eller andra typer av störningar. 
Enligt Boverket finns ingen tydlig gräns mellan 
verksamhet och industri. En bedömning får 
göras av kommunen i varje enskilt fall utifrån 
förutsättningarna på platsen. Bestämmelsen 
tillåter befintlig verksamheten inom 
fastigheten Holmared 1:25 samtidigt som det 
möjliggörs för ytterligare expansion. Detta för 
att tillgodose nuvarande och potentiellt 
framtida behov av utbyggnad. Valet av 
användning motiveras primärt av syftet att 
minimera negativ omgivningspåverkan. 
Användningen syftar inte till att utgöra en 
begräsning för utvecklingen av 
fastighetsägarens verksamhet utan att undvika 
en potentiell framtida etablering av mer 
omfattande industri med större 
omgivningspåverkan. 

E  tillåter den befintliga 
transformatorstationen inom fastigheten 
Holmared 1:25 samt möjliggör för utbyggnad 
om behov skulle uppstå. 

Egenskapsbestämmelser 
För att öka trafiksäkerheten till och från 
kvartersmarken för verksamheten samt för att 
begränsa antalet utfarter på väg 1700, Stora 
Vägen, regleras utfartsmöjligheterna med 
utfartsförbud. Utfartsförbudet medger 
befintlig utfart men begränsar inom vilket 
område mot Stora vägen som utfarten får 
finnas. 

Bestämmelsen om endast en utfart inom 
planområdet finns för att säkerställa att 
utfarterna samlokaliseras för fastigheterna 
inom planområdet. Således får endast en 
anslutning finnas mellan fastigheterna inom 
området och väg 1700. 

e1 anger största tillåtna byggnadsarea i % av 
fastighetsarean. Inom användningsområdet för 
verksamhet tillåts 60% av fastighetsytan 
bebyggas. Denna exploateringsgrad tillåter 
tilltänkt utbyggnad inom Holmared 1:25 
samtidigt som det ges utrymme för expansion 
då mark tillregleras från Holmared 1:40. I 
användningsområdet för 
besöksanläggning/verksamhet tillåts en 
byggnadsarea om 50% av fastighetsarean vilket 
möjliggör för viss utbyggnad inom Holmared 
1:12. 

För att reglera höjden på byggnader används 
bestämmelser om högsta tillåtna nockhöjd 
angivet i meter över havet (m ö.h.). Inom 
fastigheten Holmared 1:12 och närliggande 
egenskapsområde medges en nockhöjd om 
+263 m ö.h. vilket inrymmer höjden för 
befintlig bebyggelse samtidigt som det 
tillskapas möjlighet för en byggnad som är 
något högre än ordenshuset som finns på 
platsen. Området som tillåter verksamhet 
medger en nockhöjd om +266 m ö.h. inom 
egenskapsområdet i norr. Höjden motsvarar 
vad som varit tillåtet i tidigare detaljplan men 
är längre än inom resterande delar av 
användningsområdet till följd av avståndet till 
bostadsfastigheterna. Högsta tillåtna nockhöjd 
för resterande område inom användningen för 
verksamhet är +268 m ö.h. Höjdsättningen 
tillåter den befintliga verksamhetens byggnad 
men tar även hänsyn till potentiellt långsiktiga 
behov av en mer ytkrävande karaktär. 
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n1 anger att siktskymmande anläggningar och 
vegetation inte får förekomma. Bestämmelsen 
gäller inom samma egenskapsområde som 
prickmarken längst Stora vägen i väst. Syftet är 
att i väster om anslutningen till planområdet 
skapa förutsättningar för att uppnå goda 
siktförhållanden 

För att säkerställa att bebyggelse inte 
tillkommer för nära fastighetsgräns, Stora 
vägen eller angränsande bostadsfastigheter 
regleras vilken mark som inte får förses med 
byggnad genom bestämmelsen prickmark.  

m1 finns för att hantera dagvattensituationen i 
området. Bestämmelsen anger att dagvatten 
från området ska ackumuleras till en 
gemensam utsläppspunkt som är försedd med 
möjligheten att kontrollera utsläppet i 
händelse av olycka. Avsikten med 
bestämmelsen är att garantera 
säkerhetsåtgärder som anses nödvändiga för 
att säkerställa markens lämplighet för vidare 
exploatering. Detta skapar möjlighet att reglera 
det vatten som släpps ut från planområdet 
vilket är nödvändigt med hänsyn till den 
negativa påverkan som kan uppstå på miljön 
om släckvatten eller andra föroreningar skulle 
spridas i naturen. 

m2 anger att dagvatten från parkering ska 
renas innan utsläpp. Detta anses som en 
nödvändig åtgärd för att undvika att 
föroreningar från dagvattnet sprider sig i 
naturen och påverkar miljön. Motivet till 
bestämmelsen är att mer hårdgjord yta utan 
rening kan ge upphov till ytterligare 
föroreningar. Kravet på rening är utformat i 
enlighet med kommunens riktlinjer. 

m3
 anger att brandvattentank alternativt 

brandvattendamm ska anordnas inom 
kvartersmark. Bestämmelsen motiveras av att 
alternativt system behöver tillämpas för att 
skapa förutsättningar för en skälig mängd 
brandvatten till verksamhetens fastighet. 
Bestämmelsen finns inom båda 
egenskapsområden som omfattas av 
verksamhet för att möjliggöra lokalisering 
inom valfritt område.  

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år 
och räknas från den dagen som planen vunnit 
laga kraft.  

a1 anger att marklov krävs för fällning av träd 
med en diameter större än 20 cm vid 
stamhöjden 1 meter. Bestämmelsen motiveras 
av betydelsen att ha ett grönområde som 
avskiljer verksamheten från närmsta 
bostadsfastighet.  
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NATUR OCH KULTUR 

Mark, vegetation och naturvärden 
Majoriteten av den hårdgjorda ytan inom 
planområdet utgörs för nuvarande av 
verksamheten på Holmared 1:25. De 
oexploaterade områdena i utkanten av 
planområdet har använts som produktionsskog 
av gran, sälg och björk. Idag är skogen till viss 
del avverkad, och utgörs av kalhygge. 
Kommunen har med hjälp av miljösamordnare 
gjort bedömningen att inga naturvärden 
kommer att påverkas negativt av planens 
genomförande, bland annat till följd av att ytan 
till stor del redan är exploaterad.  

Marken kan komma att förändas i samband 
med genomförandet av detaljplanen. 
Detaljplanen kan bidra till mer hårdgjord yta 
vid utbyggnad av verksamheterna. Även 
vegetationen påverkas då de delar av den 
intilliggande skogen som ligger inom 
planområdet kan avverkas.  

I det nordvästra området av Holmared 1:25 
finns en skogsdunge som fungerar som en 
avgränsning mellan verksamhet och bostad. 
Avsikten är att denna fortsättningsvis ska 
finnas kvar vilket motiverar de bestämmelser 
området försetts med.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Placering och utbyggnad 
Detaljplanen möjliggör för en större 
byggnadsarea inom fastigheterna Holmared 
1:25 och Holmared 1:12. Största byggnadsarea 
baseras på fastighetsstorleken vilket medför att 
maximal byggnadsarean för Holmared 1:25, 
med användningen Z, är cirka 19 800 m2 inom 
användningen verksamhet. Motsvarande 
maximala byggnadsarea för Holmared 1:12, 
med användningen RZ, är 600 m2. Redovisad 
byggnadsarea utgår från nuvarande 
fastighetsstorlek som vid markförvärv kan 
utökas och därav möjliggöra en förändrad 
byggnadsarea per fastighet. Den maximala 
byggnadsarean för hela området planlagt som 
verksamhet kan uppgå till 40 000 m2. 
Byggnaders placering regleras till viss del av 

prickmark som avser att skapa distans till 
bostadsfastigheter samt vägen.  

Tillgänglighet 
Fastigheterna nås från väg 1700 i norra delen 
av planområdet.  

Verksamheter 
Haglund Industri AB bedriver tillverkning av 
kyl- och fryslösningar. Klassningsbeslut för 
verksamheten togs 2021-09-17 och klassas i 
enlighet med detta som C-verksamhet med 
verksamhetskod 25.30 enligt 
miljöprövningsförordningen 13 kap. 4 § 1 pkt. 
Under år 2019 förbrukade verksamheten 56 
ton isocyanat (Desmodur 44V20L), 40 ton 
polyol och 25 liter lösningsmedel. 
Förbrukningen uppskattas vara den samma 
under år 2020 och 2021. På lång sikt kan 
verksamheten komma att uppfylla kraven för 
tillståndspliktig B-verksamhet. 

Inom planområdets nordvästra del innehar 
Rånnavägs byalag en samlingslokal för de 
boende i området.  

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Vägstandarden på väg 1700 bedöms vara god 
och inga trafikåtgärder krävs för 
genomförandet av förändringarna enligt 
detaljplanen. 

Utfart 
De två befintliga utfarterna anordnas i en 
gemensam. Detta då en placering mer västerut 
lämpar sig bättre för att anordna logistiken 
inom planområdet på ett sätt som passar 
verksamheten och för att förbättra 
säkerhetsförhållandena.  

Utfartsmöjligheterna regleras i plankartan 
genom utfartsförbud och bestämmelse om att 
endast en utfart får anordnas. Kombinationen 
ger viss flexibilitet avseende vart inom den 25 
meter breda öppningen för utfart som den kan 
placeras. 

En flytt av utfarten västerut skulle medföra 
andra siktförhållanden än i nuläget till följd av 
skymmande vegetation. Genom att kombinera 
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prickmark med en bestämmelse om att 
anläggningar och vegetation som skymmer 
sikten ej får förekomma skapas en öppen yta 
som ger förutsättningar för god sikt. Detta 
ställer krav på skötsel av vegetation inom 
siktområdet.  

För att utreda trafiksituationen ytterligare har 
PM – utredning av kapacitet väg 1700 infart 
Holmared 1:25 tagits fram. Slutsatsen är att 
den trafikökning som kan uppstå vid maximal 
utbyggnad av verksamheten inte kommer 
medföra problem. För mer information se till 
handlingarna bilagt PM.   

Parkering 
All parkering och varumottagning inom 
planområdet ska anordnas inom kvartersmark. 
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm ska 
följas gällande anläggning och utformning av 
parkering. Även riktlinjer för rening av 
dagvatten från parkeringar ska efterlevas.  

STÖRNINGAR 

Buller 
Under 2018 gjordes en bullerkartering för hela 
kommunen. Enligt denna är ljudnivån vid 
Stora vägen 55-60 dB(A). En bit in längst 
byggnadernas norra fasad är ekvivalent 
ljudnivå uppmätt till 50-55 dB(A). Ljudnivån 
avtar från vägen söderut vilket medför att stora 
delar av planområdet har en ljudnivå på 40-45 
dB(A). Bullernivån inom planområdet bedöms 
vara låg och riktvärden för trafikbuller bedöms 
inte överskridas. 

Den förändring som planen medger förväntas 
inte medföra ökade bullernivåer. Planens 
förändring bedöms inte heller störa eller 
påverka närliggande bostäder väsentligt i 
ljudnivå.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp 
finns samt möjlighet till utökad anslutning. 

El, tele och bredband 
Anslutning till el, tele och bredband finns, 
liksom möjligheten till utökad anslutning.  

Dag- och dräneringsvatten 
Detaljplanen möjliggör ökad utbyggnad, dels 
genom planläggning av en större yta, dels 
genom en exploateringsgrad som möjliggör för 
ytterligare utbyggnad. Totalt beräknas planens 
genomförande medföra en ökad avrinning från 
ca 600 l/s till ca 870 l/s vid ett 10-årsregn.  

Tidigare har fastigheten Holmared 1:25 delvis 
inkluderats i verksamhetsområde för VA. I 
samband kommunfullmätiges sammanträde 
2022-09-29 beslutades om revidering för att 
täcka in hela planområdet. När fastigheten nu 
ingår i verksamhetsområdet medför detta att 
VA-huvudmannen bär ett visst ansvar för 
allmänna vattentjänster och tillhörande 
tekniska installationer enligt lagen om 
allmänna vattentjänster.  

För vidare expansion inom planområdet 
föreslår VA-huvudmannen i första hand ett 
lokalt omhändertagande av dagvattnet. 
Förslagsvis kan ett fördröjningsmagasin 
anläggas i lågpunkten inom planområdets 
sydvästra hörn, utanför området som är 
potentiellt förorenat och i anslutning till 
befintliga möjligheter att leda bort fördröjt 
dagvatten till recipient. Magasinet föreslås 
dimensioneras så att fördröjningen av 
dagvattenflödet motsvarar 
naturmarksavrinning. Genom att utforma 
fördröjningsmagasinet som en 
dagvattendamm med permanent vattenyta och 
med oljeavskiljare tillskapas möjligheten att 
rena dagvatten från parkeringen och att i 
händelse av olycka stänga utloppet.   

Avrinningsområdet som ska tillämpas passerar 
söder om Gällstad med Bystadsjön som 
recipient. Motivet till att nyttja detta 
avrinningsområde är att undvika ytterligare 
belastning på dikena som rinner mot Sämsjön. 
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Bild 2: Avrinningsområde i söder mot Bystadsjön 

Holmared 1:25 är för nuvarande inte ansluten 
till det allmänna ledningsnätet för dagvatten 
men skulle vid behov kunna anslutas. I detta 
fall föreslås fördröjning av avrinningen på 
fastigheten för att sedan fördela vattnet i 
närliggande naturmark. Åtgärden minskar 
punktbelastningen som annars skulle uppstå 
vid utloppet för det allmänna ledningsnätet. 
Även ur miljösynpunkt är fördröjning och 
fördelning i naturmark att föredra då en 
naturlig rening av dagvattnet kan ske i större 
utsträckning, innan det når recipient. 

Vid anläggande av parkeringsanläggningar 
med 20 parkeringsplatser eller mer samt vid 
större åtgärder ska rening av dagvatten ske, 
enligt kommunens riktlinjer. Ovan beskrivna 
lösning med dagvattendamm skapar 
förutsättningar för detta. Det finns dock flera 
alternativ till åtgärder, så som att dagvattnet 
från parkeringsytor leds till biofilter som ger 
en rening och fördröjning innan vidare 
avledning till ledningssystem och recipient.  

Åtgärder för dagvattenhantering inom 
planområdet får inte belasta vägdiken.   

Brandvattenförsörjning 
Det finns en brandpost nordöst om 
planområdet. Brandposten är inte 
dimensionerad för ett konventionellt system 
och kapaciteten går inte att öka på ett 
genomförbart sätt. Därav bör alternativt 
system för brandvattenförsörjningen tillämpas 
inom Holmared 1:25. Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund föreslår alternativa 
åtgärder. Genom att anlägga en 
brandvattentank- eller damm med en kapacitet 
om 300 m3 inom fastigheten skapas 

förutsättningar för en skälig mängd 
brandvatten. Tanken/dammen ska även kunna 
tas vatten ifrån vintertid och det ska finnas 
plats för uppställning av motorspruta eller 
uttag för att få ut vattnet ur tanken. I de fall 
verksamhetens byggnad förses med 
sprinklersystem kan kapacitetsbehovet 
förändras. Tanken eller dammen kan då 
dimensioneras på ett sätt så att uttag av 
brandvatten kan göras samtidigt som full 
kapacitet finns för att försörja 
sprinklerfunktionen. Om en byggnad sprinklas 
kan normalt kravet på brandvatten halveras 
från 2400 l/min till 1200 l/min. Detta halverar 
också mängden brandvatten som behöver 
lagras till 150 m3, utöver detta tillkommer 
lagringen för sprinklers. Försörjning och 
dimensionering utreds vidare i bygglovsskedet.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN  
Fram till antagandet i planprocessen följdes 
den då gällande översiktsplanen för 
Ulricehamns kommun (antagen 2015-10-29). 
Denna angav att kommunen stödjer en fortsatt 
utveckling av näringslivet i hela kommunen 
genom god framförhållning, dialog och 
information. Formerna för stöttning av det 
lokala näringslivet utvecklas för att på bästa 
sätt matcha näringslivets behov. 

Den nu gällande översiktsplanen, Ulricehamn 
2040, antogs av kommunfullmäktige 2022-02-
24. Översiktsplanen visar hur kommunen vill 
utvecklas fram till år 2040 avseende mark- och 
vattenanvändning. I denna anges att 
kommunen är positiv till utveckling av 
befintliga tätorter då det skapar 
förutsättningar för att effektivt bedriva 
verksamheter. Därtill anges att nybyggnation i 
förstahand ska ske i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse.  

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN  
Fram till antagandet av Ulricehamn 2040 
gällde den fördjupade översiktsplanen för 
Gällstad i Ulricehamns kommun (antagen av 
kommunfullmäktige 1993-04-22). I denna 
nämns det att kommunen ställer sig positiva 
till att mark utmed väg 1700 utvecklas. 
Målsättningen för Rånnaväg är att befintliga 
företag ska ges möjlighet till utbyggnad och att 
mark ska finnas för tillkommande 
verksamheter av olika slag.  

DETALJPLAN 
Inom området finns tre gällande detaljplaner 
vilka är detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 
(MBN 2009:2933), detaljplan för del av 
Holmared 1:40 m.fl. (MSB 2015.1645) samt 
tillhörande detaljplaneändringar för respektive 
detaljplan som hanterades i ett gemensamt 
förfarande (Dnr: 2017/407). Ändringen bestod 
av en ökning av exploateringsgraden från 40% 
till 50%.  

Enligt gällande detaljplan betecknas marken 
som J, industri med en högsta byggnadshöjd 
på 10 meter. Högsta utnyttjandegrad i 
byggnadsyta per fastighetsarea är 50 %. En del 
av marken får inte förses med byggnad. 
Marklov krävs för avverkning av träd med en 
större diameter än 30 centimeter. 

Fastigheterna Holmared 1:40 och Holmared 
1:12 är sedan tidigare inte detaljplanelagda.  

Genomförandetid i gällande detaljplan 
I detaljplanen från 2011 (MBN 2009:2933) 
anges genomförandetiden till 10 år från den 
dagen planen vunnit laga kraft medan 
detaljplanen från 2015 (MSB 2015.1645) har en 
genomförandetid på 5 år. 
Detaljplaneändringarna från 2018 (Dnr: 
2017/407) fick samma återstående 
genomförandetid som ordinarie detaljplaner. 
Detta innebär att genomförandetiden för 
samtliga detaljplaner har passerat.  

Strandskydd 
Området omfattas inte av strandskydd. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 

Mark och vegetation 
Inom planområdet sluttar marknivån från 
öster ner mot väster med en variation på cirka 
+257 till +247 m ö.h.   

En stor del av fastigheten Holmared 1:25 är 
hårdgjord i form av asfalterad parkering, 
vändplan och byggnader. Fastighetens 
vegetation består till största delen av granskog, 
men även enstaka lövträd och gräsytor.  

Inom fastigheten Holmared 1:12 finns idag en 
byggnad med en grusuppfart. Vegetationen på 
fastigheten utgörs av trädarterna lind, björk, 
gran och buskarten sälg, samt gräsytor. Längst 
fastigheten mot väg 1700 står sex lindar i en L-
formad rad som utgör en allé och därav är 
biotopskyddad. För att säkra goda 
siktförhållanden vid utfarten har däremot en 
biotopskyddsdispens sökts med avverkning 
som syfte. Ansökan är under behandling då 
detaljplanen antas, åtgärder som detaljplanen 
möjliggör för är dock inte beroende av en 
beviljad dispens för dess genomförande.    

Fastigheten Holmared 1:40 består 
vegetationen till största delen av gran som 
nyttjas som produktionsskog. 

Geoteknik  
Enligt kommunens jordkarta består marken i 
planområdet övervägande av sandig morän 
med undantag för mossetorv i det sydvästra 
hörnet.  

Markföroreningar 
Området är utpekat som potentiellt förorenat 
område av Länsstyrelsen med en måttlig 
riskklass, MIFO (Metodik för Inventering av 
Förorenade Områden) klassning 3 på grund av 
användning av isocyanater. Det potentiellt 
förorenade området är Holmared 1:25, till följd 
av den verksamhet som bedrivits och 
fortfarande bedrivs på fastigheten. Marken 
inom fastigheten Holmared 1:40 och Holmared 
1:12 är oexploaterad sedan tidigare och bedöms 
därför inte vara förorenad.   

    Historik 
Fabriken har varit belägen på samma plats 
sedan 1930-talet men byggts ut i flera etapper. 
Haglund Industri AB har under en tioårsperiod 
haft tre ärenden hos planenheten och utökat 
industriområdet i etapper. Senaste 
ombyggnationen skedde år 2018. 

Bild 2: Historisk bild över Haglund Industri  

Ordenshuset på fastigheten Holmared 1:12 
byggdes år 1938 och har använts som bland 
annat biolokal. Idag används lokalen till kalas, 
möten och sammankomster av olika slag.  

Bild 3: Tecknad bild av ordenshuset 

Radon 
Planområdet ligger inom normalriskområde 
för radon enligt länsstyrelsens övergripande 
radonriskkarta. Bedömningen av kommunens 
översiktliga radonkarta visar även den normal 
risk för radon i området. 
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Risk för höga vattenstånd 
Då området kantas av skogs- och sankmark 
med en topografi som lutar i syd/sydvästlig 
riktning, bort från befintlig bebyggelse, 
bedöms inte de ingående fastigheterna i högre 
grad vara i riskzonen för översvämning vid ett 
100-årsregn.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar i området. 
Därför anses ingen arkeologisk undersökning 
heller behövas. Marken är sedan tidigare 
oexploaterad men har en längre tid nyttjats för 
skogsbruk. Riksantikvarieämbetets tjänst 
Fornsök som samlar alla kända forn- och 
kulturhistoriska lämningar visar inte på några 
lämningar i eller i närheten av planområdet. 
Vid exploatering har däremot markägaren 
skyldighet att meddela Länsstyrelsen och 
avbryta markarbetet i de fall fornlämning 
påträffas under markingrepp. 

BEBYGGELSE OCH SERVICE 

Bebyggelse 
På fastigheten Holmared 1:12 finns ett 
ordenshus uppfört 1938 av Logen Viljans 
Byggnadsförening med syftet att utgöra en 
samlingslokal. Byggnaden överläts 1998 till 
Rånnavägs byalag som i nuläget äger 
fastigheten. Det finns bygglovshandlingar för 
en utbyggnad daterad till år 1977. Utbyggnaden 
utgörs av en förlängning av huset söderut.  

Vid ett platsbesök kan konstateras att 
fönstersättningen troligtvis är original men att 
fönstren nu är aluminiumbeklädda. De två 
skorstenar som en gång funnits är borta. 
Fasaden utgörs i söder och väster av 
korrugerad plåt medan fasad mot öst och norr 
är täckt med vita fasadskivor. Detta tyder på 
att fasaden bytts ut eller klätts om vid olika 
tillfällen. På dessa grunder bedöms byggnaden 
ha förändrats från sitt ursprung sett till 
exteriören vilket motiverar att inget speciellt 
skydd finns i planen. Däremot finns inga kända 
planer på att riva eller på annat sätt förändra 
byggnaden. 

Bild 4: Ordenshuset på Holmared 1:12 

På fastigheten Holmared 1:25 finns idag en 
byggnad för tillverkning av kyl- och 
fryslösningar. 

 

 

Bild 5: Haglund Industri 

Verksamhet 
Haglund Industri AB har bedrivit sin 
verksamhet på platsen sedan 1930-talet. 
Produktionen har sedan 2007 tillämpat 
metoden skummad konstruktion. På fabriken 
sker all tillverkning vilket innefattar 
plåtbearbetning, skumning och montering. I 
produktionen hanteras polyuretan och 
polystyrencellplast i samband med att 
produkterna isoleras. Då detta sker bildas en 
reaktionsgas som renas i kolfilter innan det 
släpps ut. Även påfyllning av köldmedium 
genomförs i fabriken vilket sker i en 
specialbyggd testlinje som reducerar riskerna 
med hanteringen. Avfallet som uppstår i 
samband med produktion är metallskrot, trä 
och emballage. 
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VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Området ligger inte inom något 
vattenskyddsområde. 

GATOR OCH TRAFIK 

Gatunät och trafik 
Stora vägen, väg 1700, går genom den norra 
delen av planområdet. Enligt Trafikverkets 
nationella vägdatabas (NVDB) uppskattas den 
totala årsdygnstrafiken vara på cirka 1350 
fordon. Uppskattningar gjorda utifrån 
trafikverkets trafikalstringsverktyg tyder på en 
årsdygnstrafik på 250 fordon per dygn till 
planområdet. Lastbilstrafiken som krävs till 
och från verksamheten medför ett 
transportbehov om 10 last per dag.  

Skyltad hastighetsgräns är 50 km/h längs 
aktuell sträcka.  

Gång- och cykelvägar 
Det finns en gång- och cykelväg norr om 
planområdet längs med Stora vägen.  

Kollektivtrafik 
Det finns en busshållplats cirka 300 meter från 
planområdet.  

Parkering 
På kvartersmark finns en större parkering som 
servar verksamheten. Utanför 
besöksanläggningen finns en grusplan där 
besökare parkerar. 

STÖRNINGAR 

Buller 
En bullerkartering har gjorts (2018) för hela 
kommunen och längs Stora vägen (väg 1700) 
beräknas värdena till 55–60 dB(A). Några 
meter in från vägen beräknas värdena till 45–
50 dB(A). Bullernivån inom planområdet 
bedöms vara låg och riktvärden för trafikbuller 
bedöms inte överskridas. 

Tillgänglighet  
Vägen samt gång- och cykelvägen är asfalterad. 
Alla nya byggnader ska vara 
tillgänglighetsanpassade.  

RIKSINTRESSEN 
Planområdet omfattas inte av några 
riksintressen.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp 
Vatten och spillvatten finns anslutet till 
befintliga verksamheter.  

El, tele och opto 
El, tele och opto finns anslutet till fastigheterna 
inom planområdet. Området har goda tekniska 
förutsättningar. 

Avfall 
Närmaste återvinningstation finns belägen i 
Gällstad och närmaste återvinningscentral 
finns 2 km från Ulricehamns tätort.  

Dagvatten 
Planområdet är till stor del redan nyttjat och 
planlagd för industri. Potentiellt tillkommande 
hårdgjord yta är sedan tidigare ej planlagd och 
består idag av skogsmark och en 
föreningslokal.  

Inom planområdet hanteras dagvatten genom 
diken som fördröjer och leder flödet ut i 
naturmark. Planområdet ligger mellan två 
större avrinningsområden, ett med utlopp i 
Sämsjön och det andra i Bystadsjön. 
Fastigheterna inom planområdet omfattas av 
verksamhetsområde för VA, verksamheten är 
däremot inte anslutet till det allmänna 
ledningsnätet för dagvatten.  

Känd rening för dagvatten från parkering 
saknas.  

Transformatorstation  
En transformatorstation finns belägen på 
fastigheten Holmared 1:25. Transformatorn 
förvaltas av Östra Kinds Elkraft och försörjer 
verksamheten, besöksanläggningen och ett 
apparatskåp beläget vid vägen.  
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UNDERSÖKNING AV 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Ulricehamns kommun bedömer att 
detaljplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 
miljöbalken har inte upprättats eftersom det 
bedömts att planen inte innebär någon 
betydande påverkan på miljö, hälsa, 
hushållning av mark och vatten eller andra 
naturresurser. För att göra denna avvägning 
genomför planarkitekt tillsammans med 
miljösamordnare en bedömning som tar 
hänsyn till olika tematiska miljöaspekter. Detta 
leder fram till en sammanvägd bedömning som 
lägger grunden för beslutet om en MKB ska 
upprättas eller inte. I detta fall görs 
bedömningen att en enklare 
konsekvensbeskrivning i planbeskrivningen 
räcker. 

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Kommunen bedömer att planområdet inte har 
sådana kvalitéer att förändringen inom 
området är av särskild betydelse för arter 
benämnda i artskyddsförordningen.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
HUSHÅLLNING MED MARK 
Planområdet är sedan tidigare till viss del 
bebyggt. Att planlägga marken för utbyggnad 
av verksamheten innebär en resurseffektiv 
hushållning med mark då exploatering sker i 
anslutning till nuvarande bebyggelse samtidigt 
som befintlig service och infrastruktur kan 
utnyttjas. Planförslaget innebär en högre 
exploateringsgrad och därmed ett högre 
utnyttjande av marken.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt MB 5 kap. ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas. Kommunen 
bedömer att planens genomförande innebär att 
gällande miljökvalitetsnormer för luft inte 
kommer att överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Detaljplanen bedöms inte ha en negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. 

UTBYGGNADSALTERNATIV 
Genom planläggning får Haglund Industri AB 
som äger fastigheten Holmared 1:25 möjlighet 
att utveckla sin verksamhet. När detaljplanen 
antas och får laga kraft upphör tidigare 
detaljplan att gälla inom planområdet, men 
fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu 
aktuella planområdet. 

NOLLALTERNATIV 
Om detaljplanen inte antas eller vinner laga 
kraft begränsas möjligheten till fortsatt 
utveckling av området. Verksamheten på 
Holmared 1:25 saknar möjlighet att bygga ut 
vilket hindrar expansion och utveckling. 
Fastigheterna Holmared 1:40 och Holmared 
1:12 kommer vara utanför detaljplanelagt 
område och användningen av marken därav 
oreglerad.  

STÖRNINGAR FRÅN VERKSAMHET 
I norr och öster om planområdet finns 
bostäder. De bedöms ej vara utsatta för höga 

ljudnivåer då verksamheten är av icke störande 
karaktär. Bullret som verksamheten medför 
uppstår vid dumpningen av plåtskrot. Detta 
sker i motsatt håll från bostäderna och inte på 
daglig basis utan mer sällan.  

HÄLSA OCH SÄKERHET  
I Boverkets Allmänna råd 1995:5: ”Bättre plats 
för arbete – Planering av arbetsområden med 
hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet” klargörs 
hur olika lagstiftningar fungerar i förhållande 
till varandra. Generella rekommendationer ges 
om hur de allmänna råden bör tillämpas för att 
få en samlad syn på behandlingen av olycks- 
och hälsorisker. De allmänna råden är 
utformade efter äldre plan- och bygglagen som 
har upphört gälla. Däremot kan publikationen 
fortsättningsvis utgöra ett stöd i enskilda fall. 
Översiktsplanen som antogs 2015 hänvisar till 
ovan nämnd publikation som rekommenderas 
utgöra utgångspunkten för skyddsavstånd vid 
planläggning.  

För att förebygga konflikter mellan 
bostadsområden och verksamhetsområden 
används generellt i första hand skyddsavstånd. 
Dessa avstånd ska vara tillräckliga för att 
säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till de 
boendena utifrån risk-, miljö- och 
hälsoperspektiv.  

Verksamheten som bedrivs idag kan enligt 
dessa allmänna råd (1995:5) klassas som en 
verksamhet med små risker. Det omfattar 
verksamheter som genom utomhusaktiviteter, 
transporter och utsläpp, ger små risker för 
miljö, hälsa och säkerhet. Riktvärdet för denna 
typ av verksamhet är ett skyddsavstånd på 50 
meter till närmaste bostadsområde.  

Avståndet mellan verksamheten och 
bostadsbebyggelsen är som kortast i norr där 
distansen mellan huskropparna är det cirka 40 
meter med väg 1700 som delar området. I öster 
är avståndet mellan fasaderna cirka 60 meter 
där prickmarken reglerar möjligheterna att 
bebygga marken. Avstånden bedöms av 
kommunen vara tillräckliga. Risken för 
människors hälsa och säkerhet bedöms i 
konsekvensbeskrivningen som små. 



ANTAGANDE   17 

Genom att ändra användningen från industri 
till verksamhet begränsas riskerna för 
omgivningspåverkan då bestämmelsen i sig 
utgör en begränsning för störningarnas 
omfattning.  

Till följd av att Haglund Industri i 
tillverkningen använder isocyanat har det i 
samband med detaljplanearbetet gjorts 
mätningar på utsläppsluften. Testerna utförda 
av RISE fastslår att ingen isocyanat eller 
skadliga partiklar kan påvisas från processer 
till utomhusluft.  

NATURVÄRDEN 
Det finns en allé i den nordvästra delen av 
planområdet. I övrigt finns inga kända 
naturvärden inom området och detaljplanen 
medför ingen ökad risk för påverkan av 
naturvärden. De naturvärden som kan finnas 
ligger utanför planområdet som utgörs av 
skogsmark. 

LANDSKAPSBILD  
Detaljplanen medför att landskapsbilden kan 
förändras. Detaljplanen möjliggör en ökad 
exploateringsgrad och högre nockhöjd inom 
fastigheten och medför att ytterligare 
bebyggelse kan uppföras på kvartersmark. Icke 
detaljplanelagd mark planläggs och kan på sikt 
bli hårdgjord yta.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Planens genomförande kan medföra åtgärder 
för det kommunala VA-systemet förutsatt att 
Holmared 1:25 ansluts. Åtgärder för rening och 
fördröjning av dagvatten föreslås anordnas i 
enlighet med åtgärderna som beskrivs under 
rubriken ”Dag- och dräneringsvatten” s.9. 

FÖRORENING AV VATTEN 
Schablonhalter för föroreningar i 
dagvattenavrinningen har beräknats med hjälp 
av verktyget StormTac. Uppskattningarna 
utgår från att markanvändningen i området 
har delats in i kategorier tillgängliga i 
StormTacs databas. Tabellen redovisar 
föroreningshalten av respektive ämne i 
scenarierna nuvarande situation, vid maximal 
exploatering och maximal exploatering med 

rening av biofilter, vilket är en föreslagen 
åtgärd.  

Föroreningshalt [ug/l] 

Ämne Nuvarande Maximal 
exploatering 

Maximal 
exploater
ing med 
rening 

Fosfor 39,2 64,7 55,3 

Kväve 651 913 871 

Bly 9,8 8,6 4,7 

Koppar 11,5 11,9 8,4 

Zink 37,5 42,0 21,5 

Kadmium 0,3 0,5 0,5 

Krom 5,6 5,7 5,1 

Nickel 5,9 5,3 4,8 

Kvicksilver 0,02 0,02 0,01 

Suspenderad 
substans 

55 020 51 870 29 328 

Olja 232 180 108 

Tabell 1: Föroreningshalter i dagvatten 

Tabellen visar att föroreningarna i majoriteten 
av fallen minskar förutsatt att biofilter 
tillkommer och skapar en rening av dagvattnet 
från parkeringen, något som saknas i nuläget. 
Genomförandet med rening av dagvattnet 
uppskattas därav skapa en bättre situation 
avseende minskade föroreningar av dagvattnet.  

TRAFIK 
Kommunens bedömning är att genomförandet 
av detaljplanen kommer att medföra ökning av 
trafik till och från området vid tilltänkt 
utbyggnad. Befintlig infrastruktur bedöms ha 
tillräcklig kapacitet. Trafikalstringsberäkning 
för planområdet har genomförts med hjälp av 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Med 
nuvarande verksamhet beräknas 
årsdygnstrafiken (ÅDT) till 250 fordon per 
dygn. Vid maximal utbyggnad i enlighet med 
detaljplanen förväntas ÅDT öka till ca 1 150 
fordon per dygn. En ökning med ca 900 
fordon. 
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BULLER 
Planens genomförande bedöms inte påverka 
bullernivån utanför planområdet markant. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de ska vidtas.  

Genomförandebeskrivningen har ingen 
självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelser. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt 
och blir därigenom vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

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

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. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet.  
Kommunen är inte huvudman för allmän plats, 
VÄG1, Stora vägen (väg 1700). Enligt 4 kap. 7 § 
PBL ska kommunen vara huvudman för 
allmänna platser. Kommunen får dock, om det 
finns särskilda skäl för det, i detaljplanen 

bestämma att kommunen inte ska vara 
huvudman för en eller flera allmänna platser. 
De särskilda skäl som anses föreligga är att det 
har funnits en tradition av enskilt 
huvudmannaskap i kommunens kransorter 
vilket medför att det fortsättningsvis tillämpas 
för att få ett enhetligt huvudmannaskap av 
vägnätet i Rånnaväg. Att detaljplanen 
föreskriver enskilt huvudmannaskap för 
allmän platsmark innebär att fastighetsägarna 
inom planområdet är ansvariga för utbyggnad 
och för framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet. Kommunen har 
genom avtal med Rånnavägs vägförening, som 
ombesörjer förvaltningen av vägar och 
grönområden, åtagit sig att bekosta 
vägunderhåll. 

Väg 1700 är en statlig väg som förvaltas av 
Trafikverket. Trafikverket kommer således 
även fortsättningsvis vara väghållare. 

Detaljplanen medför ingen skyldighet för 
kommunen att lösa in allmän plats.  

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för utbyggnad, drift och underhåll av 
teknisk infrastruktur, allmän platsmark och 
kvartersmark fördelas på nedanstående sätt. 
 
Ulricehamns Energi AB: 

 Utbyggnad, drift och underhåll av det 
allmänna VA-ledningsnätet 

 Eventuell utbyggnad av optofiber 
 

Östra Kinds Elkraft Ek för:   
• Utbyggnad, drift och underhåll av 

elförsörjning  
 

Trafikverket: 
 Drift och underhåll av allmän väg, Väg 

1700 
 

Fastighetsägare: 
 Egen byggrätt samt övriga anläggningar 

på kvartersmark 
 Brandvattenförsörjning 
 Allmän plats 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Allmänt 
Berörda fastighetsägare, kända 
rättighetshavare och delägare i samfälligheten 
framgår av fastighetsförteckningen.  

Detaljplanen möjliggör för befintlig 
verksamhet att expandera, dels genom 
markförvärv och dels genom ett ökat nyttjande 
av befintlig fastighet. För expandering genom 
markförvärv krävs fastighetsbildning som söks 
hos Lantmäteriet och bekostas av berörda 
fastighetsägare. Detsamma gäller vid bildande 
av gemensamhetsanläggningar och andra 
rättigheter. Servitut krävs för den nya in/-
utfarten. 

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen.  

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Vatten och spillvatten finns inkopplat till 
befintliga verksamheter. I samband 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-
30 beslutades om verksamhetsområde för att 
omfatta hela den detaljplanelagda ytan.  

VA-huvudmannen föreslår fortsättningsvis att 
fastighetsägaren anordnar ett lokalt 
omhändertagande där vattnet avleds till 
avrinningsområdet som passerar söder om 
Gällstad och vidare mot Bystadsjön. De 
föreslagna lösningarna redovisas på s. 9. 
Möjlighet finns också att ansluta till det 
allmänna ledningsnätet för dagvatten.   

Detaljplanen anger inte specifikt vilken teknisk 
åtgärd som måste tillämpas vid 
omhändertagande och rening av dagvatten. 
VA-huvudmannen har dock föreslagit specifika 
åtgärder som anses tillämpbara med hänsyn 
till platsen. Kravet är i enlighet med 
planbestämmelserna att få till reningen av 
dagvattnet från parkeringen och att skapa 
möjlighet att kunna kontrollera utloppet av 
vatten från planområdet. Avrinningsområdet 
som ska nyttjas är det med Bystadsjön som 
recipient.   

El, tele och opto 
Detaljprojektering av el, tele, och opto 
genomförs av ansvarigt bolag.  

    Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjningen till området 
anordnas genom brandvattentank- eller damm 
på kvartersmark. Förslag till åtgärd finns 
beskrivet på s.10.   

EKONOMISKA FRÅGOR  

Ekonomiska konsekvenser för 
kommunen 
Kommunen har tecknat planavtal med 
fastighetsägaren för Holmared 1:25. Avtalet 
reglerar de kostnader som kommunen har för 
framtagandet av detaljplanen.  

Ingen driftskostnad tillkommer efter 
genomförande av planen för Ulricehamns 
kommuns räkning.  

Ekonomiska konsekvenser för privata 
fastighetsägare 
Fastighetsägarna bekostar samtliga åtgärder 
inom den egna kvartersmarken, vilket bland 
annat innefattar kostnaden för lovpliktiga 
åtgärder, fastighetsbildning, 
anslutningsavgifter till el-, tele/bredband och 
VA. Trafikverket står för drift och underhåll av 
väg 1700 som planläggs med allmän plats, 
VÄG1.  

Ett planavtal har tagits fram mellan 
kommunen och fastighetsägaren av Holmared 
1:25. För övriga fastigheter inom planområdet 
tas planavgift ut i samband med bygglov. 

Åtgärder för brandvattenförsörjning bekostas 
av berörd fastighetsägare.  

Detaljplanen har en värdestegrande påverkan 
på de privatägda fastigheterna inom 
planområdet. 

Ekonomiska konsekvenser för 
kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB får kostnader för ökad 
belastning på befintliga VA-ledningar vilket 
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finansieras genom uttag av 
anslutningsavgifter. 
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ARBETSGRUPP 
I arbetet med detaljplanen har medverkande 
tjänstemän varit:  
 
Angelica Augustsson, mark- och 
exploateringsingenjör 
Claes Borglin, VA-ingenjör, UEAB 
Filip Lindevall, mark- och exploateringsingenjör 
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör  
Johan Persson, infrastruktur- och trafikplanerare  
Johan Lundström, VA planering, UEAB 
Pär Norgren, miljösamordnare 
Sara Helmrot, processutvecklare 
Viktoria Oscarsson, mättekniker 
 
 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

 

 
Andreas Ekman 
Plan- och exploateringschef 
 
Alicia Falk 
Planarkitekt
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Grundkarta upprättad av Miljö och samhällsbyggnads 
mätavdelning Juni 2022
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 1330
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Mätklass III

Viktoria Oscarsson
Mätningsingenjör

UPPLYSNINGAR
- Standardförfarande
- Planavtal har upprättats
- Ingen planavgift tas ut vid lovärenden
- Normalriskområde för radon
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Miljö och samhällsbyggnad

Upprättad 2022-09-30

Andreas Ekman                                              Alicia Falk
Plan- och exploateringschef                           Planarkitekt

Dnr: 2018:756

Antagande

Plannummer

Laga kraft

Till detaljplanen hör 
följande handlingar:

Plankarta
Planbeskrivning med
genomförandebeskrivning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
GranskningsutlåtandeDetaljplan för

HOLMARED 1:25 M.FL

i Rånnaväg
U lricehamns kommun, Västra Götalands län
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+222,22
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BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTAN
Byggnader takkontur

Nivåkurva 
Markhöjd

Byggnader husliv
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FastighetsbeteckningHOLMARED 1:25
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckning ar.
Endast angiven användning  och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas g äller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesg räns
Användning sg räns
Egenskapsg räns
Administrativ g räns
Egenskapsg räns och administrativ g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
VÄG1 Väg, PBL 4 kap. 8 §  1 st 2 p.

Kvartersmark
R Besöksanläg g ningar, PBL 4 kap. 5 §  1 st 3 p.

Z Verksamheter, PBL 4 kap. 5 §  1 st 3 p.

E Tekniska anläg g ningar, PBL 4 kap. 5 §  1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
UtfartØ P

ØP U tfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §
EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Omfattning
e1 0,0% Största byg g nadsarea är angivet värde i % av fastig hetsarean, PBL 4 kap. 11 §  1 st 1 p.

Mark
n1 Siktskymmande anläg g ningar och veg etation får ej förekomma, PBL 4 kap. 10 §

Placering

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

Marken får inte förses med byg g nad, PBL 4 kap. 16 §  1 st 1 p.

Störningsskydd
m1 Dag vatten från området ska ackumuleras till en g emensam utsläppspunkt som är försedd med

möjlig heten att kontrollera utsläppet i händelse av olycka, PBL 4 kap. 12 §  1 st 1 p.
m2 Dag vatten från parkering  ska renas innan utsläpp, PBL 4 kap. 12 §  1 st 1 p.

m3 Brandvattentank alternativt brandvattendamm ska anordnas inom kvartersmark, PBL 4 kap. 12 §  1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §
Ändrad lovplikt, fastighetsplan
a1 Marklov krävs även för fällning  av träd med en diameter större än 20 cm vid stamhöjden 1 meter.

Kvartersmark, PBL 4 kap. 15 §  1 st 3 p.

)—0,0 Hög sta nockhöjd är ang ivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 §  1 st 1 p.

Utfart
Endast en utfart får anordnas inom planområdet, PBL 4 kap. 9 §
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Granskningens genomförande  
Detaljplan för Holmared 1:25 m.fl. har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6–37 § PBL 
under perioden 2022-01-27 – 2022-02-24. Granskningshandlingar och underrättelse har 
sänts till berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  
Handlingar har varit tillgängliga för påseende under granskningstiden i stadshusets entré, på 
Miljö- och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3 och på kommunens hemsida 
www.ulricehamn.se/detaljplaner. 
 
Under granskningstiden har 10 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  
 
Handlingarna skickas till kommunstyrelsen för antagande. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 

Kommunala bolag 
4. Ulricehamns Energi (UEAB) 

Övriga 
5. Södra Älvsborgs Räddningsförbund (SÄRF) 
6. Privatperson 1 
7. Privatperson 2 
8. Privatperson 3 
9. Privatperson 4 
10. Privatperson 5 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Planhandlingarna har kompletterats eller reviderats i enlighet med följande punkter: 

- Information om att allén runt Holmared 1:12 bedöms vara biotopskyddad 
- Förtydligande kring vad som sker med nu gällande detaljplaner vid antagande av ny 

plan 
- Utfartsförbudet har förlängts för att precisera lokaliseringen av den nya in-/utfarten 
- Korrekt information om värmeledningar har tillförts 
- Prickmark har återinförts i öst närmst bostäderna 
- Redovisning av när genomförandetiden passerade för samtliga gällande detaljplaner 
- Sänkt högsta tillåten nockhöjd i det norra området 
- Bestämmelser om dagvattenhantering har adderats 
- Ändrad lovplikt för att ta ner träd i området som omnämns som skogsdungen mellan 

verksamhet och bostadsfastighet i nordöst 
 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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Statliga verk och myndigheter 

1.    Länsstyrelsen 
 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 

och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därmed inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 
Kommentar: Noteras. 
 

 Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att det kan uppstå svårigheter att 
bedriva verksamhet som enligt miljöprövningsförordningen är tillståndspliktig. 
Länsstyrelsen anser att miljöfarlig verksamhet klassad som B- och A-verksamhet 
inte ryms inom område betecknat ”Z” då användningen förutsätter verksamheter 
med liten omgivningspåverkan. 
Kommentar: Noteras.  

 
 Länsstyrelsen noterar att planområdet utökats mellan samrådsförslaget och 

granskningsförslaget och uppmärksammar att förvärvstillstånd kan komma att 
krävas för bolaget alternativt prövning genom underställan via Lantmäteriet. 
Detta beroende på när i processen bolaget avser förvärva markområdet.  
Kommentar: Noteras. Verksamheten har förvärvat marken och ärendet är 
inskickat till Lantmäteriet.  

 
 Länsstyrelsen bedömer att det finns en biotopskyddad allé kring ordenshuset på 

Holmared 1:12. 
Kommentar: Beaktas. Informationen samt redogörelse för hur allén är tänkt 
att hanteras förs in i planbeskrivningen under rubriken mark och vegetation i 
kapitlet förutsättningar på s. 12 

 
 Länsstyrelsen menar att en arkeologisk utredning kan behövas på den mark som 

tidigare inte varit ianspråktagen. 
Kommentar: Noteras. Kommunen delar inte Länsstyrelsens syn på behovet av 
arkeologisk undersökning. Marken är sedan tidigare oexploaterad men har en 
längre tid nyttjats för skogsbruk. Riksantikvarieämbetets tjänst Fornsök som 
samlar alla kända forn- och kulturhistoriska lämningar visar inte på några 
lämningar i eller i närheten av planområdet. Vid exploatering har däremot 
markägaren skyldighet att meddela Länsstyrelsen och avbryta markarbetet i de 
fall fornlämning påträffas under markingrepp.  

2.    Lantmäteriet 
 Lantmäteriet anser att bestämmelsen om villkor för startbesked saknar stöd i PBL 

4 kap 14§. pkt 1-5 som anger under vilka förutsättningar lov eller startbesked kan 
tillämpas.  
Kommentar: Beaktas. Till antagande har bestämmelsen tagits bort och ersatts 
av en m-bestämmelse som uppfyller liknande syfte som bestämmelsen om villkor 
för startbesked tidigare gjorde.   
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 Vidare poängterar Lantmäteriet att det av planbeskrivningen bör framgå vad som 
sker med gällande detaljplaner och eventuella fastighetsindelningsbestämmelser 
som berörs av planområdet. De menar att det är viktigt för allmänheten att förstå 
konsekvenserna av planläggningen.  
Kommentar: Beaktas. Förtydligande avseende ovanstående synpunkt adderas 
i planbeskrivningen på s.16 under rubriken utbyggnadsalternativ. 
 

3.    Trafikverket 
 Trafikverket ställer sig positivt till att mängden anslutningar till väg 1700 

begränsats till en men anser att dess bredd är problematisk till följd av 
säkerhetsskäl. Under granskningsperioden har Trafikverket varit i dialog med 
kommunen som angett att utfartens avses förläggas i väster med en bredd som 
reduceras till 25 meter. Om dessa justeringar sker till ett antagande har 
Trafikverket inga ytterliga synpunkter avseende anslutningar.   
Kommentar: Kompletteras. För att säkerställa en god trafiksäkerhet revideras 
planhandlingarna i enlighet med vad som tidigare uppgetts i dialog mellan 
Trafikverk och kommunen. I plankartan förlängs utfartsförbudet för att 
precisera lokaliseringen för anslutningen.  
 

 Trafikverket anser att en trafikanalys behövs för att studera effekterna på trafiken 
på väg 1700 då en fullt utbyggd detaljplan skulle medföra att ÅDT ökar med 900 
fordon enligt genomförd trafikalstring. Om utredningen visar att det av 
trafiksäkerhetsskäl krävs åtgärder på väg 1700 så ska dessa säkerställas i avtal 
med Trafikverket innan planen antas.  
Kommentar: Kompletteras. För att utreda trafiksituationen ytterligare har 
PM – utredning av kapacitet väg 1700 infart Holmared 1:25 har tagits fram. 
Slutsatsen är att den trafikökning som kan uppstå vid maximal utbyggnad av 
verksamheten inte kommer medföra problem relaterat till kapaciteten. För mer 
information se till handlingarna bilagt PM.   
 

 Trafikverket befarar att byggnationen inte blir högre än 20 meter och utgör därav 
inget hinder för MSA-yta riksintresse Jönköpings flygplats. Flyghinderanalys 
bedöms således inte behövas.  
Kommentar: Noteras.  

Kommunala bolag 

4.     Ulricehamns Energi AB (UEAB) 
 UEAB anser att planbeskrivningen bör förtydligas avseende värmeledningar men 

har inget att erinra mot planförslaget i övrigt.   
Kommentar: Beaktas. Planbeskrivningen korrigeras avseende informationen 
om värmeledningar.   
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Övriga 

5.    Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 SÄRF anser att synpunkterna som lämnades vid förra remissen är omhändertagna 

till den grad som man kan förvänta sig i detaljplaneskedet.  
Kommentar: Noteras. 

6. Privatperson 1 
 Har yttrat sig och menar att förändringarna som skett mellan samrådsförslag och 

granskningsförslag orsakar oönskade konsekvenser för deras fastighet. Personen 
ställer sig frågande till att del av Holmared 1:25 som i samrådsförslaget var 
försedd med prickmark och förbud mot att förses med byggnad nu ersatts av 
användningen kontor. I yttrandet anges att det på denna mark förekommer 
hassel, ek och blåsippa. Vidare menar privatperson 1 att exploatering enligt 
föreslagen byggnadshöjd skulle innebära ändrade solförhållanden på fastigheten 
samtidigt som insynen ökar. Privatperson 1 lyfter att detta kommer skapa en 
värdeminskning av fastigheten och undrar hur detta ska kompenseras. 
Kommentar: Kompletteras. I antagandehandlingarna har prickmarken 
återförts. Detta innebär att ytan som i granskningsförslaget var planlagd med 
användningen kontor försvinner och att prickmarken med bestämmelsen 
”Marken får inte förses med byggnad” återtas. På detta sätt undgås ovan 
förklarad problematik så som ändrade solförhållanden, byggnadshöjd samt 
reducerat avstånd mellan byggnader. Därtill sänks den högsta tillåtna 
nockhöjden för bebyggelsen i norr. 
 
En värdeminskning till följd av införandet av en detaljplan faller under 
begreppet planskada där utgångspunkten i lagen är att en planskada får tålas. 
En planskada ska därför beaktas vid den intresseprövning som görs när en 
detaljplan ska antas. Om planskadan blir alltför stor kan detaljplanen inte 
antas. Kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte åsamkar en sådan 
skada att denna inte kan antas. 

 
 Hänvisar till samrådsyttrande från SÄRF och undrar om körbar väg kring 

verksamheten samt vad SÄRF tycker om granskningsförslaget. Privatperson 1 
menar att dess fastighet ligger i riskzon i de fall brand skulle uppstå. 
Kommentar: Noteras. Frågan om brandskydd bevakas under tekniskt samråd 
samt i bygglovsskedet. För att kunna precisera angreppsplatser och körbara 
vägar krävs kännedom om byggnaders exakta placering, något som 
detaljplanen inte reglerar. SÄRF är en av instanserna som yttrar sig i samband 
med granskning. SÄRFs yttrande redovisas och kommenteras i detta 
granskningsutlåtande på s.6. 
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 Ifrågasätter varför expansion av verksamheten inte sker i sydlig och västlig 
riktning istället för östlig där grannar berörs av utbyggnaden på ett annat sätt. 
Kommentar: Beaktas. Granskningsförslaget möjliggjorde för expansion i 
sydlig, västlig och östlig riktning. Detta har till antagande begränsats i nordöst 
då den tillförda prickmarken reglerar utbyggnadsmöjligheterna i angiven 
riktning.  

 

7. Privatperson 2 
 Menar att den mark som i granskningsförslaget har försetts med användningen 

kontor och som för nuvarande utgör en skogsdunge är klassad som allmän 
plats/park. Privatperson 2 anger att hans barn nyttjar denna platsen till lek och 
att ett genomförande i enlighet med planen skulle medföra att denna möjlighet 
försvinner. Samtidigt anges att det inom samma område förekommer hassel, ek 
och blåsippor vilket inte framgår av planbeskrivningen.  
Kommentar: Noteras. Marken som i granskningsförslaget planlagts som 
kontor utgörs av kvartersmark och inte allmän plats. Skogsdungen på denna 
platsen tillhör fastigheten Holmared 1:25. I antagandehandlingarna har 
området för skogsdungen försetts med prickmark och kan inte bebyggas, detta i 
kombination med ändrad lovplikt för trädfällning. Med den bakgrunden i 
kombination med naturområdets storlek anses det i nuläget inte vara aktuellt att 
göra en naturinventering inom avsett område. 
 

 Påpekar att den byggnation som granskningsförslaget möjliggör skulle medföra 
högre nockhöjder än idag vilket försämrar utsikt och ljusinsläpp. Privatperson 2 
uttrycker att detta skulle försämra värdet på dess fastighet.  
Kommentar: Kompletteras. Mellan granskning och antagande har ett 
egenskapsområde tillkommit i den norra delen av planområdet, här regleras 
högsta tillåtna nockhöjd till +266 m ö.h. vilket är två meter lägre än inom 
resterande planområdet. Detta motsvarar en nockhöjd på cirka tio meter vilket 
är samma som i gällande detaljplan från 2018. Högsta nockhöjden utanför detta 
egenskapsområde är fortsatt reglerad till +268 m ö.h. då en högre höjd inom 
detta område inte bedöms påverka kringliggande fastigheter i samma 
utsträckning.  
 
En värdeminskning till följd av införandet av en detaljplan faller under 
begreppet planskada där utgångspunkten i lagen är att en planskada får tålas. 
En planskada ska därför beaktas vid den intresseprövning som görs när en 
detaljplan ska antas. Om planskadan blir alltför stor kan detaljplanen inte 
antas. Kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte åsamkar en sådan 
skada att denna inte kan antas. 
 

 Ifrågasätter brandsäkerheten och menar att dess fastighet hamnar i riskzonen vid 
olycka. Privatperson 2 undrar om det finns en utarbetad körväg runt fastigheten 
och om SÄRF tillhandahållit och yttrat sig om alla granskningshandlingarna.  
Kommentar: Noteras. Frågan om brandskydd bevakas under tekniskt samråd 
samt i bygglovsskedet. För att kunna precisera angreppsplatser och körbara 
vägar krävs kännedom om byggnaders exakta placering, något som 
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detaljplanen inte reglerar. SÄRF är en av instanserna som yttrar sig i samband 
med granskning. SÄRFs yttrande som avser alla handlingar redovisas och 
kommenteras i detta granskningsutlåtande på s.6. 

 
 Hänvisar till nollalternativet i konsekvensbeskrivningen och menar att det är 

felaktigt att verksamheten inte kan utvecklas om planförslaget inte vinner laga 
kraft. Privatperson 2 anser att expansion bör ske i sydlig och västlig riktning 
istället för österut där det får större påverkan på bostadsområdet.    
Kommentar: Noteras. Nollalternativet redogör för innebörden av att inte anta 
en ny detaljplan på ett korrekt sätt då byggrätten i gällande detaljplan är 
nyttjad. För att verksamheten ska kunna expandera är en förutsättning att 
marken är planlagd i enlighet med verksamhetens ändamål. Plankartan har 
revideras genom att addera prickmark i öst intill fastigheten närmst 
verksamheten vilket gör att expansion i detta område inte längre är möjligt 
enligt antagandehandlingarna.  

 
 Ser det som en möjlighet att verksamheten skulle kunna nyttja fastigheten 

Holmared 1:12 där det nu finns en besöksanläggning. Genom att nyttja denna 
byggnad påverkas inte omkringliggande fastigheter.  
Kommentar: Noteras. Detaljplanen möjliggör för användningarna 
besöksanläggning och verksamhet på fastigheten Holmared 1:12 vilket därmed 
är möjligt.  
 

8. Privatperson 3 
 Anser att samrådet ska tas om till följd av proportionerna på ändringarna från 

samråd till granskning och tidsintervallet på 18 månader mellan stegen i 
planprocessen. Privatperson 3 menar att kommunikation med berörda sakägare 
skulle möjliggjort en smidigare process.  
Kommentar: Noteras. De största förändringar som skett mellan samråd och 
granskning är att planområdet utvidgats, att den huvudsakliga användningen 
ändrats från industri till verksamhet samt tillkommande användningen kontor. 
Dessa förändringar är inte av sådan karaktär att ett nytt samråd anses 
nödvändigt. Tidsperioden för handläggning mellan samråd och granskning 
utgör inte heller skäl för att ta om samrådet.  

 
 Ifrågasätter syftet med samrådskretsen. Efter att blankett om godkännande av 

detaljplan skickats ut i samband med samråd har privatperson 3 inte hört mer om 
ärendet trots radikala förändringar. 
Kommentar: Noteras. Kommunen har enligt PBL skyldighet att samråda med 
sakägarkretsen vilket sker genom samråd och granskning. Som sakägare har 
man vid dessa tillfällen getts möjlighet att yttra sig. Kommunen har därav 
fullföljt sitt uppdrag i enlighet med PBL.  

 
 Privatperson 3 har begärt ut handlingar i ärendet för detaljplanen och undrar om 

det finns mötesprotokoll eller noteringar som personen inte fått ta del av och 
hänvisar till bilagat mail mellan tidigare handläggare och exploatör.  
Kommentar: Noteras. Privatperson 3 har delgivits de handlingar som finns 
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tillgängliga för detaljplanen i ärendet. Det bifogade dokumentet innehållande ett 
mail utgör verksamhetens samrådsyttrande som redovisas och sammanfattas i 
samrådsredogörelsen. Resterande material i ärendet betraktas som 
arbetsmaterial och är därav inte allmänna handlingar förrän det ärende till 
vilket de hör har slutbehandlats.  
 

 Privatperson 3 har varit i kontakt med tjänstemän inom sektorn miljö- och 
samhällsbyggnad och ifrågasatt att en del av naturmiljön inte finns beskriven i 
planbeskrivningen. I samma diskussion ska ett avtal om nyttjande av 
skogsdungen, planlagd med användningen kontor, uppkommit. Privatperson 3 
ställer sig frågande till om det finns fler brister i planbeskrivningen som inte är 
undersökta. 
Kommentar: Noteras. I antagandehandlingarna har området för skogsdungen 
försetts med prickmark och kan inte bebyggas, detta i kombination med ändrad 
lovplikt för trädfällning. Med den bakgrunden i kombination med 
naturområdets storlek anses det i nuläget inte vara aktuellt att göra en 
naturinventering inom avsett område. Något avtal om denna mark har inte 
heller påträffats.  

 
 Menar att exploatering på den mark som är planlagd som kontor skulle innebära 

att utbyggnad inom angivet område hamnar nära personens garage och hundgård. 
Hundgården är en förutsättning för att kunna verka som eftersöksjägare och 
någon lämplig alternativ placering finns inte inom fastigheten. Byggnad nära inpå 
hundgården skulle kunna orsaka skall som kan upplevas som störande.  

 
Påpekar att ljusförhållanden och landskapsbild skulle påverkas om marken 
planlagd som kontor byggs ut i enlighet med vad förslaget tillåter, detta skulle 
skapa upplevelsen av en vägg. Antalet soltimmar skulle påverkas negativt och göra 
huset tillhörande privatperson 3 olämpligt för solpaneler och andra hållbara 
tekniska installationer.  
 
Anger att insynen till dess fastighet skulle öka från flera riktningar i de fall planen 
byggs ut med en kontorsbyggnad med en nockhöjd om +268 m ö.h. som då 
uppnår samma höjd som huvudbyggnaden tillhörande privatperson 3. Endast 
östra sidan av bostadshuset skulle förbli insynsskyddad.  
 
Påtalar den värdeminskning som skulle uppstå på dess fastighet och att 
kundkretsen skulle bli mindre vid eventuell försäljning om utbyggnad sker inom 
användningsområdet kontor.  
 
Ifrågasätter att tidigare lovplikt för trädfällning undantagits i 
granskningsförslaget. Skogsområdet har i tidigare planer angetts utgöra en 
avskärmning mellan bostad och verksamhet.  

 
Kommentar: Kompletteras. I antagandehandlingarna har prickmarken 
återförts likväl som lovplikt för att ta ner träd. Detta innebär att ytan som i 
granskningsförslaget var planlagd med användningen kontor försvinner och att 
prickmarken med bestämmelsen ”Marken får inte förses med byggnad” återtas. 
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Därtill sänks den högsta tillåtna nockhöjden för bebyggelsen i norr. På detta sätt 
undgås ovan förklarad problematik. 

 
 Hänvisar till ett samtal med tidigare stadsarkitekt om att tidigare VD för 

verksamheten angett att det ska finnas ett grönområde mellan industri och 
bostad, där det i granskningsförslaget var planlagt för kontor. Privatperson 3 
menar att kommunen nu ändrat användningen till verksamhet för att kringgå 
detta och ifrågasätter om detta nu inte längre gäller efter ägarbytet 2003. 
Kommentar: Noteras. Bytet från industri till verksamhet grundar sig i att 
användningen verksamhet endast tillåter verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan. Kommunen anser att begränsningen av vilken typ av 
verksamhet som får bedrivas på platsen är nödvändig med hänvisning till 
närheten till bostäder. Bytet av användning har således ingenting med ovan 
angiven dialog att göra. Skogsdungen har däremot försetts med prickmark i 
plankartan för att utgöra en buffert mellan bostadsfastighet och verksamhet. 

 
 Ifrågasätter att endast genomförandetiden för en av tre detaljplaner för området 

redovisas i planbeskrivningen.  
Kommentar: Beaktas. Gällande detaljplaner för området är detaljplan för 
Holmared 1:24 och 1:25 (MBN 2009:2933), detaljplan för del av Holmared 1:40 
m.fl. (MSB 2015.1645) samt tillhörande detaljplaneändringar för respektive 
detaljplan som hanterades i ett gemensamt förfarande (Dnr: 2017/407). I 
detaljplanen från 2011 (MBN 2009:2933) anges genomförandetiden till 10 år 
från den dagen planen vunnit laga kraft medan detaljplanen från 2015 (MSB 
2015.1645) har en genomförandetid på 5 år. Detaljplaneändringarna från 2018 
(Dnr: 2017/407) fick samma återstående genomförandetid som ordinarie 
detaljplaner. Detta innebär att genomförandetiden för samtliga detaljplaner har 
passerat.  

 
 Anger att ljudförhållanden har ändrats sedan skog avverkats under vintern 21/22. 

Nu hörs ljud från verksamhetens ventilationssystem vilket påverkar privatperson 
3 då denna vistas på sin tomt. Att ta ner ytterligare träd i skogsområdet där en 
utbyggnad är tilltänkt innebär att den naturliga dämpningen av oönskade ljud 
som träd ger uteblir. Privatperson 3 undrar om det i samband med avverkning 
gjorts en miljöbedömning från kommunen och verksamheten. 
Kommentar: Noteras. Kommunen har inte varit delaktig i någon 
miljöbedömning. Lovplikt som kräver kommunens godkännande för fällning 
finns i gällande detaljplan men gäller enbart i skogsdungen mellan Holmared 
1:24 och 1:25, vilket den fortsättningsvis avser göra. 

 
 Hänvisar till muntligt avtal med tidigare VD för verksamheten om att området 

planlagt som kontor ska vårdas av privatperson 3. Därav har personen tagit bort 
undertryckt gran, björk och sälg för att låta ek och hassel ta över avskärmning 
mellan bostad och industri. Personen skriver att det har gynnat djur- och växtliv 
vilket medfört att hasselmus, ekorre, igelkott, blåsippor och vitsippor förekommer 
i skogsdungen. I tidigare planarbete har skogsdungen varit försedd med lovplikt 
för att få ta ner träd större än 30 cm i diameter. I planbeskrivningen saknas 
beskrivningen av detta naturområde trots uppgifter om att miljösamordnare 
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undersökt naturmiljön kring planområdet.  
Kommentar: Noteras. Informationen saknas till följd av ändringar inom 
planområdet efter det att platsinventering gjorts. I antagandehandlingarna har 
området för skogsdungen försetts med prickmark och kan inte bebyggas, detta i 
kombination med ändrad lovplikt för trädfällning. Med den bakgrunden i 
kombination med naturområdets storlek anses det i nuläget inte vara aktuellt att 
göra en naturinventering inom avsett område då det avses lämnas opåverkat.  
 

 Ifrågasätter brandsäkerheten i frågan om uppställningsplats och angreppsväg, 
främst i öst där planen i granskningsförslaget möjliggör för korta avstånd mellan 
fasader.  
Kommentar: Noteras. Frågan om brandskydd bevakas under tekniskt samråd 
samt i bygglovsskedet. För att kunna precisera angreppsplatser och körbara 
vägar krävs kännedom om byggnaders placering, något som detaljplanen inte 
reglerar. SÄRF är en av instanserna som yttrar sig i samband med granskning. 
Yttrandet redovisas och kommenteras i detta granskningsutlåtande på s.6. 
 

 Ifrågasätter att skyddsavstånd nämns i relation till bostäder i norr men inte i öst.  
Kommentar: Beaktas. Skyddsavståndet baseras på avstånd från 
verksamheten till bostaden. I detta fall var det i granskningsförslaget planlagt 
som kontor i öst vilket i sig utgjorde en distans mellan verksamheten och 
bostaden då det inte var tillåtet med annat än kontor och tjänsteverksamhet 
inom detta område. Prickmark i öst kommer däremot adderas vilket skapar ett 
skyddsavstånd på 60 meter mellan fasaderna för bostad och verksamhet. 
 

 Undrar om det finns en utarbetad beredskapsplan utifrån riskerna som finns i 
produktionen i de fall brand skulle uppstå. Särskilt framhävs risken med 
användning av isocyanat i kombination med öppen låga och acetylen. Personen 
informerar om att avståndet mellan bostad och uppställningsplats för acytelen 
understiger rekommenderat avstånd på 300 meter.   
Kommentar:  Noteras. SÄRF har i sina yttranden tillhörande detaljplanen inte 
framfört några synpunkter på hantering av ovan beskriven situation.  
Detaljfrågan hanteras inte inom ramen för planprocessen.  
 

 Uppger att uppgifterna om att planområdet ej är bullerutsatt är felaktiga då det 
förekommer dumpning av plåtskrot från truckar ner i containrar. Privatperson 3 
undrar om detta är undersökt och om det kommer ske oftare om verksamheten 
byggs ut. 
Kommentar: Noteras. Tjänstemän från förvaltningen har vid flertalet tillfällen 
besökt planområdet i olika ärenden utan att uppleva höga ljudnivåer. 
Synpunkten har förmedlats till verksamheten som upplyst om att dumpningen 
inte sker regelbundet på daglig basis och på en plats bortvänd från 
bostadsbebyggelsen.  
 

 Anser att hanteringen av detaljplanen skett på ett odemokratiskt sätt och 
beskriver förändringarna mellan samråd och granskning som stora. Samtidigt 
ifrågasätts hur nöjda beredande utskottet hos kommunen kan vara med 
förändringarna och att ingen tänkt på hur invånarna drabbas av detta.  
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Kommentar: Noteras. Detaljplaneprocessen har hanterats genom ett 
standardförfarande där sakägare får chans till att yttra sig i samband med 
samråd och granskning. Mellan de olika stegen finns möjlighet att göra 
förändringar i planförslaget. För att planen ska gå ut på granskning krävs 
godkännande av enhetschef, sektorchef samt beredande utskott vilka alla gett 
sitt medgivande till att presentera granskningshandlingarna. 
 

9.     Privatperson 4  
 Ställer sig negativt till granskningsförslaget då utbyggnaden av verksamheten 

leder till att verksamheten kommer närmre personens fastighet och påverkar 
fastighetsvärdet. Privatpersonen menar att detaljplanen påverkar denna på ett 
påtagligt sätt där höjdsättningen anses problematisk då ytterligare en våning på 
nuvarande kontorsdel skulle ge ytterligare ökad insyn.  
Kommntar: Kompletteras. Detaljplanen möjliggör inte för byggnation som 
kan placeras på ett sätt som gör att avståndet mellan fasaden och privatperson 
4 fastighet reduceras. Den högsta tillåtna nockhöjden har till antagande sänkts 
två meter i relation till granskningsförslaget. Detta innebär en byggnadshöjd på 
cirka 10 meter vilket motsvarar tillåten byggnadshöjd i gällande detaljplan. 
 
En värdeminskning till följd av införandet av en detaljplan faller under 
begreppet planskada där utgångspunkten i lagen är att en planskada får tålas. 
En planskada ska därför beaktas vid den intresseprövning som görs när en 
detaljplan ska antas. Om planskadan blir alltför stor kan detaljplanen inte 
antas. Kommunen gör bedömningen att detaljplanen inte åsamkar en sådan 
skada att denna inte kan antas. 
 

10. Privatperson 5 
 Vill understryka vikten av att dagvattenhanteringen anordnas på ett väl 

genomtänkt sätt. Fastigheter västerut har en lägre marknivå vilket medför att 
avrinning med Sämsjön som recipient skulle medföra att vattnet rinner igenom 
privatpersonens fastighet. Privatperson 5 uppmuntrar till platsbesök där denne 
gärna deltar.  
 
Kommentar: Noteras. Dagvattnet föreslås hanteras genom lokalt 
omhändertagande och med en avrinning mot Bystadsjön. Detta för att undvika 
belastning på diken som leder mot Sämsjön. Det innebär att avrinningen sker 
söderut från fastigheten Holmared 1:25 och enligt karterade rinnvägar inte 
påverkar fastigheten som innehas av privatperson 5.   

 
 
Andreas Ekman         Alicia Falk 
Plan- och exploateringschef           Planarkitekt 
Planenheten                                       Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad            Miljö och samhällsbyggnad       
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Samrådets genomförande  
Holmared 1:25 har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6–37 § PBL under perioden 2020-
07-29 till 2020-08-23. Samrådshandlingar har sänts till berörda sakägare, kommunala och 
statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i Stadshusets entré, i 
entrén på Höjdgatan 3 och på kommunens hemsida www.ulricehamn.se/detaljplaner. 

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

Handlingarna skickas till kommunstyrelsen i Ulricehamn inför granskning. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Lantmäteriet 
3. Trafikverket 
4. Polismyndigheten 

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

Övriga 
6. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
7. Skanova AB 
8. Postnord 
9. Haglunds industri AB 

Sammanfattning och förslag till ändringar 
Planområdet har utökats för att gå den nuvarande verksamhetens behov till mötes. 

Planbeskrivningen har kompletterats med utökad information kring miljö, dagvatten samt 
processer inom nuvarande verksamhet. 

Plankartan har ändrats genom att användningen industri bytts ut mot verksamhet samt att 
villkor för startbesked tillkommit. 

Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen  
 Verksamheten och dess omgivningspåverkan 

Länsstyrelsen har svårt att ta ställning till planförslaget då det saknas en närmare 
beskrivning av verksamheten och vilka processer som kan medföra en 
omgivningspåverkan på miljön. Kommunen bör överväga att precisera vilken typ 

http://www.ulricehamn.se/detaljplaner
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av industri som tillåts inom detaljplanen.  
 
Kommentar: Kompletteras. I planbeskrivningen under kapitlet 
förutsättningar adderas en redovisning av verksamheten som redogör för 
produktionen. För att reglera att oönskad omgivningspåverkan inte uppstår i 
framtiden ändras användningen från industri till verksamhet. Detta tillåter 
enbart verksamheter med begränsad omgivningspåverkan vilket nuvarande 
verksamhet anses vara.  
 

 Förorenad mark 
Inom delar av planområdet har det varit tillverkningsindustri sedan 1800-talet. 
Länsstyrelsen utesluter inte att det kan behövas tas fram en miljöteknisk 
markundersökning. Kommunen bör utföra en historisk inventering kring vilka 
processer som skett inom området. 
Kommentar: Kompletteras. I planbeskrivningen under kapitlet 
förutsättningar adderas en redovisning av verksamheten. 
 

 Natur 
Planbeskrivningen bör utveckla avsnittet som berör naturvärden.  
Kommentar: Kompletteras.  

 
 Dagvatten 

Dagvattenlösning bör beskrivas närmare i planbeskrivningen och 
föroreningashalter redovisas. 
Kommentar: Kompletteras. I planbeskrivningen adderas ett mer utförligt 
förslag till omhändertagande av dagvatten vilket kombineras med att det i 
plankartan addera villkor för startbesked för att säkerställa genomförandet. 
Nuvarande och förväntad situation avseende föroreningar i dagvattnet 
redovisas i konsekvensbeskrivningen.  

 
 Kulturmiljö 

Länsstyrelsen anser att ordenshuset bör får ett skydd i detaljplanen mot rivning 
eller väsentlig förändring av exteriör. 
Kommentar: Noteras. Bedömningen har gjorts att husets exteriör i olika 
omgångar har förändrats på ett sätt som har förvanskat byggnadens 
kulturhistoria värden.  

2. Lantmäteriet 
 Osäker gräns 

Lantmäteriet vill påminna om att gränsen i väst är osäker. Det är lämpligt att 
utreda gränsen omgående. 
Kommentar: Noteras. Fastighetsägaren för verksamheten är informerad om 
att bestämning av fastighetsgränsen är en nödvändig åtgärd. Bedömningen är 
gjord att gränsen kan fastställas till antagande.  
 

 Fastighetsbildning 
Det kan vara lämpligt att i planbeskrivningen redogöra för framtida 
fastighetsbildningar inom planområdet. 
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Kommentar: Beaktas. I planbeskrivningens kapitel om genomförande 
redogörs för att området planlagt som verksamhet är tänkt att nyttjas av 
fastigheten Holmared 1:25.  
 

 Huvudmannaskap 
Huvudmannaskapet skulle behöva undersökas och förtydligas i 
planbeskrivningen. 
Kommentar: Kompletteras. I planbeskrivningens kapitel om genomförande 
redogörs för motivet till enskilt huvudmannaskap och dess innebörd.  

3. Trafikverket 
 Anslutning 

Trafikverket menar att mängden anslutningar bör begränsas till enbart den 
befintliga. 
Kommentar: Kompletteras. Planförslaget tillåter en anslutning inom 
planområdet vilket medför att två utfarter reduceras till en. Detta ökar 
trafiksäkerheten inom planområdet.  

 
 Trafikalstring 

Planförslaget bör kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som 
den föreslagna exploateringen kan medföra. 
Kommentar: Kompletteras. I konsekvensbeskrivningen adderas den 
uppskattade trafikmängden som kan uppstå vid maximal exploatering. 
 

 Dagvatten 
Trafikverket anser att kommunen bör visa att dagvatten inte påverkar 
trafikverkets vägdike.  
Kommentar: Kompletteras. I planbeskrivningen adderas ett förtydligande att 
åtgärder för dagvattenhantering inom planområdet inte får belasta vägdiken. 
Föreslagna åtgärder för hantering innebär en avrinning till lågpunkt söderut 
bort från vägen.  

4. Polismyndigheten 
 Polismyndigheten har ej något övrigt att erinra.  

Kommentar: Noteras. 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   

5. Ulricehamns Energi 
 Ansvarsfördelning 

Förtydliga ansvar gällande elförsörjning i planbeskrivning. 
Kommentar: Kompletteras. Till planbeskrivningen tillförs ett förtydligande 
avseende ansvariga för elförsörjningen inom planområdet. 
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Övriga 

6. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 Enligt brandskyddsbeskrivningen daterad 2018-08-10 framgår det att befintlig 

byggnad inte har tillräckliga säkerhetslösningar. SÄRF anser att Boverkets 
byggregler för brandskydd (BBR 5:71) måste följas inom planområdet.  
I dagsläget anser räddningstjänsten att de inte har möjlighet att göra en fullgod 
insats, då avståndet till befintlig brandpost är för stort och kapaciteten för låg. 
Kommentar: Kompletteras. Planbeskrivningen kompletteras med SÄRFs 
föreslagna åtgärder för hur brandvattenförsörjningen ska ordnas på ett sätt 
som möjliggör en fullgod insats. 
 

 Området bör förses med minst en brandpost så att avståndet från 
räddningstjänstens uppställningsplats för släckfordon till angreppsväg, inte 
överstiger 50 meter. Brandposten bör ha en kapacitet om minst 2400 l/min. 
Alternativt att området förses med en brandvattentank eller damm som kan 
fungera med en kapacitet om cirka 3000 m3.  
Kommentar: Kompletteras. Föreslagna åtgärder om hur 
brandvattenförsörjning kan lösas adderas till planbeskrivningen under kapitlet 
förslag till förändring.  
 

 Körbar väg inne på området och runt byggnaderna bör anordnas i sådan 
omfattning att avståndet från uppställningsplats för släckfordon och angreppsväg 
inte överstiger 50 meter. Längden på inträngningsvägen inne i byggnaden bör inte 
vara längre än 50 meter vid rökdykning. 
Kommentar: Noteras. Frågan hanteras i bygglovsskedet. 

 
 Om angränsande områden anses skyddsvärda bör åtgärder vidtas för uppsamling 

av släckvatten.  
Kommentar: Beaktas. Den föreslagna dagvattendammen kan förses med 
funktionen att kunna stänga utloppet vilket hindrar släckvattnet från att sprida 
sig. 
 

7. Skanova AB 
 Skanova har inget att erinra mot planförslaget 

 
Kommentar: Noteras.  

8. Postnord Sverige AB 
 Postnord informerar om att Postnord ska godkänna placering och standard på 

postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
operatörer som är verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut 
miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att detta ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras. Vid nybyggnation av villor/radhus och 
verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. 
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I flerfamiljshus ska post tas emot i fastighetsbox på entréplan. 
Kontakta postnord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.  

Kommentar: Noteras. 
 

9. Haglunds industri AB 
 Haglunds industri önskar att planområdet utvidgas i sydlig och östlig riktning för 

framtida utbyggnad av verksamheten. 

Kommentar: Kompletteras. Planområdet utvidgas i enlighet med önskan. 
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Kjell Jonsson                                     Alicia Falk 
Planchef                                              Planarkitekt 
Planenheten                                       Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad            Miljö och samhällsbyggnad       
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Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2022-11-10 
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 

1.24 

Nr 960/2022, 961/2022, 962/2022 
2022/101 
Kommunchef 2022-07-08, 2022-07-13 

2  Allmänna ärenden 
2.2 915/2022, 950/2022, 956–958/2022, 963–965/2022, 1083/2022 

2022/211, 2022/598 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2022-10-06 
Enhetschef 2022-09-08 
Verksamhetschef 2022-09-15, 2022-09-19 
Kommunchef 2022-10-11 

2.4 Nr 920/2022, 921/2022, 923/2022, 923/2022, 1010/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser  
Folkhälsostrateg 2022-09-08, 2022-09-28 

2.6 Nr 925/2022 
2022/553 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2022-09-08 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 922/2022, 979/2022, 997/2022, 1028/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-09-08, 2022-09-21, 2022-09-26, 2022-09-30 

3.17 

Nr 951/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-09-16 

3.19 

Nr 939/2022, 1084/2022 
Beslut om omdisponering av kommunens internbudget. – Mellan sektorer 
Kommunchef 2022-09-13 
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4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 1043/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om inteckning 
eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-10-05 

5.1 

Nr 933/2022, 934/2022 
2022/558 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-13 
Handläggare exploateringsenheten 2022-09-13 

5.3 

Nr 954/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark-och exploateringsingenjör 2022-09-16 

5.7 

Nr 949/2022, 959/2022, 1047–1048/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högst bjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-15, 2022-09-19, 2022-10-05 

5.8 

Nr 978/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-21 

5.10 

Nr 1036/2022, 1042/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller anna nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-10-05, 2022-10-05 

5.11 

Nr 980/2022, 986–987/2022, 993/2022 
Godkänna intrångsersättningar 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-22, 2022-09-23, 2022-09-26 

5.12 

Nr 484–985/2022, 1029/2022 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-23, 2022-10-04 

5.14 

Nr 988/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-27 

5.21 

Nr 916/2022, 931/2022, 932/2022, 948/2022, 1026/2022, 1049, 1052/2022 
2022/547, 2022/559, 2022/578, 1035/2022, 2022/591 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2022-09-08, 2022-09-13, 2022-09-12, 2022-
09-15, 2022-09-29, 2022-10-04, 2022-10-06, 2022-10-07 

5.30 

Nr 1050/2022 
Fatta beslut om samt godkänna avtal om direktanvisning av mark för 
verksamheter 
Plan- och exploateringschef 2022-10-06 

6 Fritidsärenden 

6.4 
Nr 1025/2022, 1045/2022 
2022/590, 2022/589 
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Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef fritid 2022-09-29, 2022-10-05 

7 Kulturärenden 

7.4 

Nr 1034/2022 
Beslut o, öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek – enhetsnivå 
Enhetschef 2022-09-01 

8 Personalärenden 

8.1 

917/2022, 918/2022, 919/2022, 926/2022,935/2022, 937/2022, 952/2022, 
953/2022, 967–968/2022, 969/2022, 970/2022, 1003/2022, 1037/2022, 1038–
1041/2022, 1044/2022, 1046/2022, 1064/2022, 1082/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-08-26, 2022-09-08, 2022-09-01, 2022-09-08, 2022-09-12,  
2022-09-15, 2022-09-19, 2022-09-29, 2022-09-23, 2022-08-22, 2022-08-08,  
2022-09-20, 2022-08-09, 2022-10-07, 2022-10-11 
Verksamhetschef 2022-09-15 

8.4 

Nr 981/2022,  
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänsten 
HR-chef 2022-09-13 

8.8 

Nr 927/2022, 928–929/2022, 930/2022, 940/2022, 941/2022, 942/2022, 
943/2022, 944/2022, 945–946/2022, 947/2022, 955/2022, 971–973/2022, 
974/2022, 975/2022, 976–977/2022, 982/2022, 988–989/2022, 990/2022, 
991-992/2022, 994/2022, 996/2022, 999-1001/2022, 1002/2022, 1004-
1006/2022, 1030-1031/2022, 1031/2022, 1032/2022, 1033/2022, 1065/2022, 
1066/2022, 1067/2022, 1068/2022,  
1069-1070/2022, 1071/2022, 1072/2022, 1073-1074/2022, 1075-1076/2022, 
1077/2022, 1078/2022, 1080/2022, 1081/2022, 1085-1086/2022, 1087/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-09-09, 2022-09-12, 2022-09-15, 2022-09-06, 2022-09-08,  
2022-09-09, 2022-09-12, 2022-09-08, 2022-09-05, 2022-09-15, 2022-09-20,  
2022-09-16, 2022-09-20, 2022-09-21, 2022-09-20, 2022-09-22, 2022-09-23,  
2022-09-20, 2022-09-26, 2022-09-22, 2022-09-26, 2022-09-27, 2022-09-26,  
2022-09-28, 2022-10-03, 2022-09-30, 2022-10-03, 2022-10-05, 2022-09-27,  
2022-10-06, 2022-10-05, 2022-10-04, 2022-10-06, 2022-10-10, 2022-10-06,  
2022-10-11, 2022-10-03 

8.18 

Nr 936/2022, 1027/2022 
Beslut om disciplinföljd  
Barn- och utbildningschef 2022-09-07, 2022-09-22 

8.20 

Nr 1011–1024/2022, 1062/2022 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-09-08 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 1059/2022 
Teckna plankostnadsavtal 
Plan- och exploateringschef 2022-10-07 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 1051/2022, 1053–1056/2022,  

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-10-07 
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11.7 Nr 1058/2022, 1060/2022 
Beslut om förordnande av parkeringsvakter  
Plan- och exploateringschef 2022-10-07 

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

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 1057/2022 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Enhetschef funktionsnedsättning 2022-09-26 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.18 

Nr 1061/2022 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-10-05 

19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 938/2022, 995/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-09-02, 2022-09-13 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 1063/2022, 983/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-09-20 

22.2 

Nr 966/2022, 1007–1009/2022, 1079/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-09-20, 2022-09-26 

  
  

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  
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Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut kommunstyrelsen 
2022-11-10 
2022/9, löpnummer 3911/2022 
 
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 

1.24 

Nr 960/2022, 961/2022, 962/2022 
2022/101 
Kommunchef 2022-07-08, 2022-07-13 

2  Allmänna ärenden 
2.2 915/2022, 950/2022, 956–958/2022, 963–965/2022, 1083/2022 

2022/211, 2022/598 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Gatuingenjör 2022-10-06 
Enhetschef 2022-09-08 
Verksamhetschef 2022-09-15, 2022-09-19 
Kommunchef 2022-10-11 

2.4 Nr 920/2022, 921/2022, 923/2022, 923/2022, 1010/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser  
Folkhälsostrateg 2022-09-08, 2022-09-28 

2.6 Nr 925/2022 
2022/553 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 2022-09-08 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 922/2022, 979/2022, 997/2022, 1028/2022 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-09-08, 2022-09-21, 2022-09-26, 2022-09-30 

3.17 

Nr 951/2022 
Besluta om och teckna handelsorder avseende värdepapper såsom aktier, fonder, 
obligationer och dylikt inom ramen för fastställda riktlinjer för placering av 
pensionsmedel 
Ekonomichef 2022-09-16 
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3.19 

Nr 939/2022, 1084/2022 
Beslut om omdisponering av kommunens internbudget. – Mellan sektorer 
Kommunchef 2022-09-13 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 1043/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om inteckning 
eller upphävande av rättigheter och annan liknande åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-10-05 

5.1 

Nr 933/2022, 934/2022 
2022/558 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-13 
Handläggare exploateringsenheten 2022-09-13 

5.3 

Nr 954/2022 
Ansöka om/godkänna fastighetsbildningsåtgärder 
Mark-och exploateringsingenjör 2022-09-16 

5.7 

Nr 949/2022, 959/2022, 1047–1048/2022 
Sälja mark inom planlagt område för service, industri eller bostäder i enlighet 
med kommunfullmäktiges fastställda markpriser. Försäljning kan även ske till 
högst bjudande (över det i enlighet med kommunfullmäktiges fastställda 
markpris) eller till marknadspris efter värdering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-15, 2022-09-19, 2022-10-05 

5.8 

Nr 978/2022 
Fatta beslut samt godkänna avtal om köp, försäljning, byte av fastighet samt 
fastighetsreglering 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-21 

5.10 

Nr 1036/2022, 1042/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller anna nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-10-05, 2022-10-05 

5.11 

Nr 980/2022, 986–987/2022, 993/2022 
Godkänna intrångsersättningar 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-22, 2022-09-23, 2022-09-26 

5.12 

Nr 484–985/2022, 1029/2022 
Godkänna avtal om ledningar i kommunens mark 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-23, 2022-10-04 

5.14 

Nr 988/2022 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-09-27 

5.21 

Nr 916/2022, 931/2022, 932/2022, 948/2022, 1026/2022, 1049, 1052/2022 
2022/547, 2022/559, 2022/578, 1035/2022, 2022/591 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2022-09-08, 2022-09-13, 2022-09-12, 2022-
09-15, 2022-09-29, 2022-10-04, 2022-10-06, 2022-10-07 

5.30 

Nr 1050/2022 
Fatta beslut om samt godkänna avtal om direktanvisning av mark för 
verksamheter 
Plan- och exploateringschef 2022-10-06 

6 Fritidsärenden 
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6.4 

Nr 1025/2022, 1045/2022 
2022/590, 2022/589 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef fritid 2022-09-29, 2022-10-05 

7 Kulturärenden 

7.4 

Nr 1034/2022 
Beslut o, öppethållande och tillfällig stängning av bibliotek – enhetsnivå 
Enhetschef 2022-09-01 

8 Personalärenden 

8.1 

917/2022, 918/2022, 919/2022, 926/2022,935/2022, 937/2022, 952/2022, 
953/2022, 967–968/2022, 969/2022, 970/2022, 1003/2022, 1037/2022, 1038–
1041/2022, 1044/2022, 1046/2022, 1064/2022, 1082/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidareanställning 
och visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-08-26, 2022-09-08, 2022-09-01, 2022-09-08, 2022-09-12,  
2022-09-15, 2022-09-19, 2022-09-29, 2022-09-23, 2022-08-22, 2022-08-08,  
2022-09-20, 2022-08-09, 2022-10-07, 2022-10-11 
Verksamhetschef 2022-09-15 

8.4 

Nr 981/2022,  
Fastställa lön, lönetillägg och andra anställningsvillkor i nyanställningsärenden 
och tillfälliga anställningar – Övriga tjänsten 
HR-chef 2022-09-13 

8.8 

Nr 927/2022, 928–929/2022, 930/2022, 940/2022, 941/2022, 942/2022, 
943/2022, 944/2022, 945–946/2022, 947/2022, 955/2022, 971–973/2022, 
974/2022, 975/2022, 976–977/2022, 982/2022, 988–989/2022, 990/2022, 
991-992/2022, 994/2022, 996/2022, 999-1001/2022, 1002/2022, 1004-
1006/2022, 1030-1031/2022, 1031/2022, 1032/2022, 1033/2022, 1065/2022, 
1066/2022, 1067/2022, 1068/2022,  
1069-1070/2022, 1071/2022, 1072/2022, 1073-1074/2022, 1075-1076/2022, 
1077/2022, 1078/2022, 1080/2022, 1081/2022, 1085-1086/2022, 1087/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2022-09-09, 2022-09-12, 2022-09-15, 2022-09-06, 2022-09-08,  
2022-09-09, 2022-09-12, 2022-09-08, 2022-09-05, 2022-09-15, 2022-09-20,  
2022-09-16, 2022-09-20, 2022-09-21, 2022-09-20, 2022-09-22, 2022-09-23,  
2022-09-20, 2022-09-26, 2022-09-22, 2022-09-26, 2022-09-27, 2022-09-26,  
2022-09-28, 2022-10-03, 2022-09-30, 2022-10-03, 2022-10-05, 2022-09-27,  
2022-10-06, 2022-10-05, 2022-10-04, 2022-10-06, 2022-10-10, 2022-10-06,  
2022-10-11, 2022-10-03 

8.18 

Nr 936/2022, 1027/2022 
Beslut om disciplinföljd  
Barn- och utbildningschef 2022-09-07, 2022-09-22 

8.20 

Nr 1011–1024/2022, 1062/2022 
Tecknande av och uppsägning av kollektivavtal 
HR-chef 2022-09-08 

9 Planärenden 

9.1 

Nr 1059/2022 
Teckna plankostnadsavtal 
Plan- och exploateringschef 2022-10-07 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 1051/2022, 1053–1056/2022,  

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-10-07 
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11.7 Nr 1058/2022, 1060/2022 
Beslut om förordnande av parkeringsvakter  
Plan- och exploateringschef 2022-10-07 

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

13 Anmälan till överförmyndare 

13.1 

Nr 1057/2022 
Beslut om att anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndare 
Enhetschef funktionsnedsättning 2022-09-26 

14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.18 

Nr 1061/2022 
Beslut att elev ska få byta studieväg 
Enhetschef 2022-10-05 

19 Gymnasiesärskolan 

19.1 

Nr 938/2022, 995/2022 
Avgöra om en elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden 
Enhetschef 2022-09-02, 2022-09-13 

20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 1063/2022, 983/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-09-20 

22.2 

Nr 966/2022, 1007–1009/2022, 1079/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-09-20, 2022-09-26 
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§  
 

Tryggande av del av kommunens pensionsåtagande 
Dnr 2022/649 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun prognostiserar i tertialuppföljningen per augusti 2022 ett resultat på 
63,3 mnkr bättre än budget. En del av detta resultat kan användas för att göra en 
engångsinlösen om 20,0 mnkr inkl. löneskatt till en försäkringslösning för att trygga en del 
av kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. På detta sätt minskas de 
årliga kostnaderna för pensioner med cirka 1,5-2,0 mnkr de kommande åren tio åren för att 
sedan trappas ner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från ekonomichef  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-25 

Tjänsteskrivelse Tryggande av del av kommunens 
pensionsåtagande 
Diarienummer 2022/649, löpnummer 4106/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun prognostiserar i tertialuppföljningen per augusti 2022 ett resultat på 
63,3 mnkr bättre än budget. En del av detta resultat kan användas för att göra en 
engångsinlösen om 20,0 mnkr inkl. löneskatt till en försäkringslösning för att trygga en del 
av kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. På detta sätt minskas de 
årliga kostnaderna för pensioner med cirka 1,5-2,0 mnkr de kommande åren tio åren för att 
sedan trappas ner. 
 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun prognostiserar i tertialuppföljningen per augusti 2022 ett resultat på 
63,3 mnkr bättre än budget. En del av detta resultat kan användas för att göra en 
engångsinlösen om 20,0 mnkr inkl. löneskatt till en försäkringslösning för att trygga en del 
av kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Utöver användningen 
av prognostiserat resultat avser förvaltningen även lösa in ett överskott hos Skandia på 
samma sätt i en försäkring på ca 8,8 mnkr inkl. löneskatt. 
 
Transaktionen ger en kostnad på 20,0 mnkr för 2022, men minskar istället kostnaden för 
utbetalning av pensioner med cirka 1,5-2,0 mnkr de kommande tio åren för att sedan trappas 
ner. Beräkningarna är gjorda enligt de livslängdsantaganden som finns i RIPS (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld) vilka SKR rekommenderar kommuner och regioner att använda 
vid beräkning av pensionsskuldens storlek. 
 
Pensionsåtagandet för pensioner intjänade före 1998 redovisas inte som en skuld i 
balansräkningen utan återfinns i en ansvarsförbindelse enligt den så kallade blandmodellen.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
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§  
 

Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 
Dnr 2022/545 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningens budgetunderlag överlämnas för politisk behandling.  
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2023 och ekonomisk plan 2024-2025 avslutades med budgetutskottets möte 2022-10-07. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2023 på 33,7 
mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna 
resultatnivå innebär att det tillförs cirka 114 mnkr från den löpande verksamheten som kan 
användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2023 
summeras till 603,9 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 100,0 mnkr 
från investeringsbudgeten 2022.  
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och 
bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur 
behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. 
Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2023. Regeringens 
budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2022.  
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-12 från ekonomichef  
2 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 
3 Omvärldsanalys bilaga 2023 
4 Taxor 2023 
5 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2023 
6 Bilaga 2 Taxa Foder och animnaliska biprodukter 
7 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2023 
8 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2023 
9 Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2023 
10 Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2023 
11 Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak 
12 Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2023 
13 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2023 
14 Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2023 
15 Bilaga 11 Plantaxa 2023 
16 Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 2 av 2 

17 Lokalförsörjningsplan 2023-2032 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 överlämnas för vidare politisk 
hantering. 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorchefer 
VD i bolagen 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-12 

Tjänsteskrivelse Budget 2023 och ekonomisk plan 
2024-2025 
Diarienummer 2022/545, löpnummer 3889/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 överlämnas för vidare politisk 
hantering 
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2023 och ekonomisk plan 2024-2025 avslutades med budgetutskottets möte 2022-10-07. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2023 på 33,7 
mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna 
resultatnivå innebär att det tillförs cirka 114 mnkr från den löpande verksamheten som kan 
användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2023 
summeras till 603,9 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 100,0 mnkr 
från investeringsbudgeten 2022.  
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och 
bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur 
behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. 
Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2023. Regeringens 
budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2022.  
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning 
 
Beslutsunderlag 
1 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 
2 Omvärldsanalys bilaga 2023 
3 Taxor 2023 
4 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2023 
5 Bilaga 2 Taxa Foder och animnaliska biprodukter 
6 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2023 
7 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2023 
8 Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2023 
9 Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2023 
10 Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak 
11 Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2023 
12 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2023 
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13 Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2023 
14 Bilaga 11 Plantaxa 2023 
15 Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023 
16 Lokalförsörjningsplan 2023-2032 

 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorschefer 
VD i bolagen 
 
 
 

Gustaf Olsson Ulrica Fagerson 
Kommunchef Ekonomichef 
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1 Inledning 

1.1 Politisk organisation och kommunala bolag 
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1.2 Förvaltningsorganisation 

 

1.3 Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar 

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

Analys av kommunens ekonomi 
Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på 
kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2021 års 
bokslut, konstateras att Ulricehamn har ett fortsatt stabilt kontrollerat finansiellt läge med 
starkt underliggande löpande resultat. Resultatnivån, konstateras i rapporten, bör de 
närmaste åren uppgå till minst 2–3% i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta 
förväntade framtida utmaningar. Detta ger utrymme för att egenfinansiera en del av framtida 
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investeringar och på så sätt slippa en alltför kraftigt ökande skuldsättning. KFi noterar i 
rapporten att det är av största vikt att Ulricehamn fortsätter med att arbeta med att skapa 
och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa, 
förutom beroende på en befarad lågkonjunktur, även på grund av att kommunen står inför 
utmaningar som fortsatt ökade investeringar, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov 
hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala 
tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. Prognoser framöver visar att skatteunderlagets 
tillväxt inte räcker för att möta uppräknade kostnadsdrivande faktorer. En viktig del för att 
minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten 
genom att göra goda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter. 

Ekonomisk prognos 2022 
Kommunens prognostiserade ekonomiska resultat för 2022 uppgår till 88,3 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen är 63,3 mnkr högre än budgeterat resultat på 25,0 mnkr. Totalt 
prognostiseras ett resultat på 7,7 mnkr över budget för verksamheterna inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 55,6 mnkr högre 
än budget. Prognosen innebär en positiv avvikelse (+30,0 mnkr) avseende skatter och 
statsbidrag. Exploateringsintäkter förväntas uppgå till 27,0 mnkr när året är slut, vilket är en 
budgetavvikelse om +23,0 mnkr. Utfallet när det gäller avskrivningar och kapitalkostnader 
förväntas bli 12,5 mnkr bättre än budgeterat, då investeringarna varit lägre än budgeterat. I 
prognosen för finansförvaltningen ingår även ett underskott för finansiella intäkter och 
kostnader om knappt 10,0 mnkr. Den största delen avser återföring av orealiserade vinster 
för kommunens pensionsportfölj.  

Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 257,3 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2022 uppgår till 486,3 mnkr. Investeringarna under årets åtta första 
månader uppgår till 111,8 mnkr. 

1.4 Budget 2023 - förvaltningens förslag 
Förvaltningens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2023 på 33,7 
mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna 
resultatnivå innebär att det tillförs cirka 114 mnkr från den löpande verksamheten som kan 
användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2023 
summeras till 603,9 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 100,0 mnkr 
från investeringsbudgeten 2022.  

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och 
bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur 
behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. 
Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2023. Regeringens 
budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2022. 

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

2.1 Mål för god ekonomisk hushållning 2023 
Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom till exempel helägda bolag. Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god 
ekonomisk hushållning. 

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

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

Fokus på förbättring och långsiktighet 
Absoluta målvärden anges inte för samtliga mål. Fokus har valts på att resultaten ska 
förbättras jämfört med tidigare uppnådda resultat. Ett antal mål, där det har varit möjligt och 
lämpligt, har formulerats så att uppföljning sker utifrån ett flerårsperspektiv. 

När det gäller målet avseende resultaten i årskurs nio är det långsiktiga målet att samtliga 
elever ska lämna skolan med godkända betyg och behörighet till något program på 
gymnasiet, men i det mer kortsiktiga årsperspektivet är målet att resultaten ska förbättras. 

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

Fokus på dem vi är till för 

Hållbar tillväxt 

Attraktiv arbetsgivare 

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

 
Mål 

 
Mått/mätetal Utfall 2021 Målvärde 2023 

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

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

87,7% 

Högre än utfallet 
för 2022 i % 

 
 

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

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

260 dagar Färre dagar än utfallet för 
2022 

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

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

57 dagar Färre dagar än utfallet för 
2022 
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Hållbar tillväxt 
Kommunkoncernen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika organisationer 
och verksamheter i hela Ulricehamns kommun ska fungera tillsammans och därigenom 
skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling. 

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2021 Målvärde 2023 

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

Befolkningsökning i procent 
över en femårsperiod 4,5% ≥5% 

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

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

100% 100% 

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

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

100 st ≥100 st 

Företagsklimatet i Ulricehamns 
kommun ska förbättras i 
förhållande till föregående år 
 
 
 

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

3,22 
 
 
 
 
 

67,9 
 
 

≥3,37 
(2022 års utfall) 

 
 
 
 

≥68,0 
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Attraktiv arbetsgivare 
I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de 
olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Målsättningar att öka det hållbara 
medarbetarengagemanget och att hålla den totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här viktiga 
delar för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. 

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2021 Målvärde 2023 

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

Sjukfrånvaro för kommunalt 
anställda i procent  7,5% Lägre än utfallet 

för 2022 i % 

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

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

101,2 st 
Lägre än utfallet 
för 2022 i antal 
medarbetare 

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

Personalomsättningen i procent 
av första linjens chefer  10,5% Lägre än utfallet 

för 2022 i % 

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

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt i Ulricehamns kommun – 
Totalindex  

77,6 
Index 

Högre index än 
utfallet för 2022 

Andelen heltidsarbetande ska 
öka 

Andelen heltidsarbetande 
månadsavlönade i procent 75,5% Högre än utfallet för  

2022 i % 
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Finansiella mål 
Det finns fyra finansiella mål avseende god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. Två 
av målen avser kommunen och två mål avser bolagen (UEAB och STUBO).STUBO AB och 
UEAB är de bolag i kommunkoncernen som har mest betydande ekonomisk omsättning och 
balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse för hela 
kommunkoncernens ekonomiska utveckling. 

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2021 Målvärde 2023 

Det ekonomiska resultatet 
exklusive jämförelsestörande 
poster ska uppgå till minst 2,0 
procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal 
utjämning  

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

7,1% ≥2,0% 

Kommunens nyupplåning för 
finansiering av investeringar ska 
uppgå till högst 540 mnkr 

Nyupplåning, mnkr 0 mnkr ≤540 mnkr 

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

Avkastning i procent på 
fastighetsinnehavets 
marknadsvärde.  

5,2% ≥5% 

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

Avkastning i procent på totalt 
eget kapital.   12,0% ≥5% 
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3 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-
2025 

3.1 Driftbudget 

Budgetförutsättningar 2023 
Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant 
höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska hotet om stängda gasflöden har höjt risken 
för ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin.  

Kostnadsökningarna slår igenom på bred front. Nästan alla inköp i verksamheterna blir 
avsevärt dyrare. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. 
Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var drivkraften bakom 
inflationsuppgången. På investeringssidan har byggkostnaderna stigit snabbt.  

Höjda pensionskostnader är också en faktor. Till en viss fördyring i och med det nya 
pensionsavtalet ska läggas en klart större fördyring genom den uppräkning som sker med 
inflationen. För Ulricehamns kommun innebär det en kostnadsökning på cirka 44 mnkr 
jämfört med vad som budgeterats för 2022. 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), som 
kom i slutet av augusti, visar i nominella termer på en relativt stark årlig 
skatteunderlagstillväxt på 4,4 – 4,9 procent för åren 2022-2025, vilket är en bra nivå. För 
Ulricehamns kommun innebär detta, beräknat på en befolkningsökning med 220 invånare, 
en prognostiserad ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag med 91,3 mnkr. I reala 
termer, med hänsyn tagen till kostnadsökningar, ser det dock betydligt värre ut. För 2023 är 
prognosen till och med negativ – att den reella köpkraften faller med nära 2 procent.  

Efter två resultatmässigt starka år går de flesta kommuner och regioner in i detta med ett 
positivt utgångsläge. Men den snabba och ganska drastiska försämringen av 
förutsättningarna, och då särskilt till 2023, blir ändå utmanande att hantera. För 
Ulricehamns kommuns del underlättas förutsättningarna 2023 av en utdelning från 
Ulricehamns Stadshus AB på 4,9 mnkr. Utdelningen härrör ursprungligen från en 
fastighetsförsäljning i dotterbolaget Näringsliv Ulricehamn AB.  

Då riksdagsval har genomförts i Sverige under hösten 2022, kommer regeringens 
budgetproposition presenteras senast i mitten av november 2022 varför denna inte har 
kunnat beaktas i detta budgetförslag. 

Uppräkning av de ekonomiska ramarna  
I budget 2023 kompenseras verksamheterna för ökade arbetskraftskostnader och ökade 
kostnader för ”övrig förbrukning”. Uppräkningen baseras på det prisindex för kommunal 
verksamhet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar per 25 augusti 2022. 
Arbetskraftskostnaderna beräknas öka med 3,1% medan kostnaderna för övrig förbrukning 
beräknas öka med 3,8%.  
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Ulricehamns kommun har i grunden en relativt stark ekonomisk ställning. Kommunen 
befinner sig nu i ett läge där verksamheterna i delårsbokslutet per den 31 augusti 
prognostiserar ett samlat överskott mot budget med 7,7 mnkr. 

Sammantaget kompenseras verksamheterna med 116,2 mnkr för nettokostnadsökningar i 
budget 2023 enligt tabell nedan.  

 

Beskrivning   Effekt 
2023 
(mnkr)    

Kompensation för nettokostnadsökningar Arbetskraftskostnadsökning 3,1% och prisökning 3,8% 59,2 

Ökade kostnader för pensioner Nytt pensionsavtal och inflationsuppräkning 44,1 

Justering för demografiska förändringar Sektor lärande 9,6 mnkr, sektor välfärd 4,3 mnkr 13,9 

Ökade räntekostnader Nyupplåning och omsättning av lån   3,0 

Minskade kostnader pga investeringar  Investeringar har ej genomförts enligt plan  -3,4 

Helårseffekt av tidigare utökningar Justering för engångssatsningar mm  -0,6 

Summa   116,2 

 

Utökade anslag 2023 
 
I förvaltningens förslag till utökade anslag har kostnader som härrör från tidigare fattade 
politiska beslut samt konstaterade volymökningar prioriterats. 

Sektor  
Effekt 

2023 
(mnkr) 

Välfärd Mini-Maria (systemsamarbete inom Kommunalförbundet) 0,3 

Lärande Volymökning särskolan, nytt avtal med Navet, samordnare skola 
arbetsliv (SSA), kompensation för kostnadsökningar för 
interkommunala ersättningar (IKE)  

6,7 

Kommunledningsstaben Överförmyndare i Samverkan, tjänsteperson i beredskap, 
partistöd, valsamordnare/utredare, visionsarbete 

1,6 

Summa   8,6 

 
Mot bakgrund av ovanstående utökas de ekonomiska ramarna från och med 2023. 
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Övriga anpassningar 
De ekonomiska förutsättningarna för 2023, med ett minskat realt kostnadsutrymme, 
kommer innebära extra höga krav på verksamheterna. Det ständiga kravet på kommunens 
olika verksamheter att hela tiden anpassa sig för att möta förändrade behov och nya 
förutsättningar innebär att det blir än mer viktigt att verksamhetsutveckling och 
effektiviseringsarbete bedrivs i den löpande verksamheten. Effekten av nödvändiga 
effektiviseringsåtgärder och de ständiga förbättringar som görs, hanteras på en övergripande 
nivå i förvaltningens förslag till budget. För att kunna genomföra budgetutökningar enligt 
ovan och uppnå ett resultat för god ekonomisk hushållning krävs effektiviseringar samt viss 
omfördelning av resurser inom det ekonomiska utrymme som gäller för 2023. Därför sänks 
de ekonomiska ramarna motsvarande cirka 2,3 procent av omsättningen, vilket motsvarar 
37,3 mnkr. 

Driftbudget 2023 per anslagsbindningsområde  
 

Belopp i mnkr 
 

  

Kommunstyrelsen -1 602,6 

Revision -1,5 

Gemensam IT-nämnd med Tranemo kommun 0,0 

Finansförvaltning/övrigt (intäkt) 1 637,8 

Årets resultat 33,7 

 

Ekonomisk plan 2024–2025 
 
Beräknade kostnadsökningar 2024–2025 
I den ekonomiska planen för åren 2024 och 2025 har en uppräkning skett för beräknade 
kostnadsökningar med utgångspunkt från SKR:s antaganden om löne- och 
kostnadsutvecklingen de aktuella åren. I den ekonomiska planeringen ingår också kostnader 
för förväntad helårseffekt av prioriteringar enligt ovan. 
 

Kostnadsökningarna beräknas uppgå till cirka 92 mnkr år 2024 och 84 mnkr år 2025.  
 
Belopp i mnkr  

2024 2025 

Lönekostnadsökningar 45,0 33,0 

Prisökningar och indexeringar netto 23,2 25,2 

Demografiska förändringar (preliminärt) 10,0 10,0 

Kostnadsökningar till följd av investeringar 11,0 15,0 

(avskrivningar och räntekostnader)   

Övriga driftskostnadsökningar till följd av investeringar 3,0 3,0 

Summa 92,2 86,2 
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Finansförvaltningen 2024–2025 
Den ekonomiska planen för åren 2024 och 2025 bygger på en beräkning av skatter och 
utjämning baserad på SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (SKR cirkulär 22:28, 2022-08-
25). Beräkningarna är baserade på antagandet att kommunens invånarantal ökar med cirka 
200 invånare år 2024 och 200 invånare år 2025.   

Finansnettot de kommande åren beräknas bli oförändrat trots en hög förväntad 
investeringstakt. På några års sikt bör räntenivån stiga och det kommer påverka negativt. 
Hög investeringstakt innebär att avskrivningskostnaderna beräknas öka. Nettointäkterna 
inom finansförvaltningen ökar med 71,0 mnkr år 2024 och 68,7 mnkr år 2025 (belopp i 
mnkr): 
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3.2 Investeringsbudget/investeringsplan 2023–2025  
*Projekt som ej är upphandlade markeras med x 

Projekt Fas 
 
 

Total 
utgift 

Ack 
utfall 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total 
2023 

-2025 

Sektor Service  
      

Fastighet  
      

Om- och tillbyggnad Vegby skola 4 30,0 4,7 19,0 
  

19,0 

Skola 7-9 i Timmele (projektering) 1   5,0   5,0 

Ny Skola 7-9 i övre Borgmästarehagen (projektering) 1   5,0   5,0 

Skola 7-9 Stenbocksskolan 1   5,0   5,0 

Renovering Tingsholmsgymnasiet  9,0 4,1 3,0   3,0 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 3 321,0 7,5 160,0 153,5  313,5 

Ny förskola Dalum 1 30,0   2,0 28,0 30,0 

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola Gällstad 1 x x x x x x 

Ombyggnation gruppbostad Nillas väg 1 x x x x x x 

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 1 x x x x x x 

Ny gruppbostad (Bergsäter) 1 x x x x x x 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov 3 x x x x x x 

Boende socialpsykiatri 1 x x x x x x 

Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan 1 9,0  0,5 8,5  9,0 

Stadsbibliotek 3 x x x x x x 

Simhall 1 x x x x x x 

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 1 x x x x x x 

Ishallen ventilation    2,5   2,5 

Räddningsvärn Liared    0,7   0,7 

Ekero brandskyddsåtgärder  
  

6,0   6,0 

Mobil reservkraft  
  

2,0 1,0  3,0 

Laddinfrastruktur    1,0 1,0 1,0 3,0 

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar  
  

5,0 5,0 5,0 15,0 

Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter  
  

20,0 20,0 20,0 60,0 

Diverse projekteringar    1,0 1,0 1,0 3,0  
 

      

Kultur och fritid  
      

Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn    1,4   1,4 

Lastmaskin Lassalyckan    0,7   0,7 

Belysning A-plan    1,6   1,6 

Skatepark, upprustning/renovering  
  

1,3 
  

1,3 

Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden  
  

0,4 0,3 
 

0,7 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar  
  

1,0 1,4 1,4 3,8 

Pott för offentlig gestaltning  
  

2,4 4,6 2,6 9,6 

Inventarier stadsbibliotek  
   

16,0 
 

16,0 

Ny brygga i trä/betong i småbåtshamn     0,8  0,8 

Ny sarg B-hall      1,6 1,6 

Ny ismaskin      1,7 1,7 
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Projekt Fas 
 
 

Total 
utgift 

Ack 
utfall 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total 
2023 

-2025 

Kommunservice        

Utegym Ulricaparken    0,6   0,6 

Anläggning av grönytor och markutrusning vid 
Teslastationen 

   2,0   2,0 

Återplantering träd efter almsjuka    0,2 0,2  0,4 

Städmaskiner    0,2 0,2 0,2 0,6 

Parker och lekplatser    1,2 1,2 1,2 3,6 

Lekplatsrenovering    3,8 3,8 3,8 11,4 

Projektering och ombyggnad Grodparken/Stureparken    0,3 3,0 0,5 3,8 

        

Kost  
      

Diverse investeringar inom köksverksamheten  
  

1,0 1,0 1,0 3,0  
 

      

IT  
      

Investeringar i IT-utrustning  
  

22,7 20,6 20,0 63,3  
 

      

Sektor MSB        

Entré Ulricehamn    12,0 3,0  15,0 

Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan      10,0 10,0 7,0  27,0 

Markförvärv och/eller exploateringsverksamhet      20,0 20,0 20,0 60,0 

Genomförande av detaljplaner    9,4 10,0 11,5 30,9 

Gator, vägar och trafikåtgärder    16,5 14,9 10,4 41,8 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2    30,0 30,0 30,0 90,0 

Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3    3,5 18,5 15,0 37,0 

Utbyggnad av bostadsområde Lövåsen     2,0 20,0 22,0  
 

      

Sektor välfärd  
      

Välfärdsteknik    1,7 4,7 4,0 10,4 

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder    0,2 0,2  0,4 

Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov     2,5 2,5 5,0 

Inventarier ny gruppbostad (Bergsäter)     0,5  0,5 

Inventarier samverkanshus Gällstad      5,0 5,0 

Inventarier boende socialpsykiatri      0,5 0,5  
 

      

Sektor lärande  
      

Inventarier Vegby skola  
  

0,5 
  

0,5 

Svarv Tingsholmsgymnasiet    0,9   0,9 

Digitalisering skärmar förskola    0,9   0,9 

Inventarier ny skola F-6 Ulricehamn     12,6  12,6 

Inventarier förskola i Gällstad      1,2 1,2 

Inventarier ny förskola Dalum      0,8 0,8 
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Projekt Fas 
 
 

Total 
utgift 

Ack 
utfall 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total 
2023 

-2025 

Övrigt        

Diverse verksamhetsinventarier    4,5 4,0 4,0 12,5 

Ej kända projekt    3,0 3,0 3,0 9,0 

        

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2023–2025 

 1 603,5 76,7 603,9 708,0 475,0 1 786,9 

Prognos ombudgetering från 2022 årsbudget    100,0   100,0 

Total investeringsbudget/investeringsplan 2023–
2025 

   703,9 708,0 475,0 1 886,9 

Investeringsutgifter när det gäller mark- och 
exploateringsverksamhet medför intäkter vid försäljning. 
Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo kommun. 
Tranemo kommun finansiera cirka 36% 

       

        

        

 

Faser för beräkning av investeringsutgifter vid fleråriga lokalprojekt 

Förvaltningen använder fyra olika faser vid beräkning av investeringsutgifter för fleråriga 
lokalprojekt. Faserna är: indikationsfasen, bedömningsfasen, beräkningsfasen och 
genomförande. Nedan följer en kort beskrivning av de olika faserna: 

Indikationsfasen (1)  

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

Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. 
Förstudie genomförs. 

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

Bedömningsfasen (2) 

I bedömningsfasen genomförs förprojektering utifrån projektdirektiv. Skisser tas fram. 
Bedömningen utförs fortfarande genom schabloner men på mer precis information om 
utgiftsbetydande faktorer såsom mängd, kvalitet på mark, stomme, eventuellt förvärv med 
mera. 

Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. 

Bedömningen kan ha en differens uppemot 15–25% i relation till total investeringsutgift 
under förutsättning att projektinformationen inte förändras. 
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Beräkningsfasen (3) 

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

Underlaget som tas fram ligger till grund för upphandling. 

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

Genomförandefasen (4) 

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

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

 

Kommentarer investeringsbudget/investeringsplan 2023–2025 

 

Om- och tillbyggnad Vegby skola 
Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer 
personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvats i projekteringen. 
Bristerna i lokalerna består framför allt av för litet personalutrymme. Det saknas kontor för 
personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt att göras 
om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt. Samtalsrum för kurator saknas. 
Kök förändras från mottagningskök till tillagningskök samt utbyggnad av matsal på grund av 
storlek och layout.  

Projektet är i genomförandefasen (4). Det är en totalentreprenad. Byte av 
ventilationsanläggning ingår.  

 

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

Projektet är i indikationsfasen (1). 

 



20

Nya skola 7–9 i övre Borgmästarehagen 
Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två 
högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Beslut har tagits om placering av skolorna i 
centralorten. En vid Stenbocksskolan och den andra i övre Borgmästarehagen. Projektering 
behöver prioriteras så at nybyggnation kan genomföras i närtid.  

Projektet är i indikationsfasen (1).  

 

Skola 7–9 Stenbocksskolan 
Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två 
högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Beslut har tagits om placering av skolorna i 
centralorten. En vid Stenbocksskolan och den andra i övre Borgmästarehagen. Utredning 
pågår om ny- eller ombyggnation på Stenbocksskolans område.  

Projektet är i indikationsfasen (1).  

 

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

 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar hyrs tillfälliga lokaler vid 
Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Projektet har påbörjats genom att arkitekt upphandlats 
så att förprojekteringen kan komma igång. Behovet är en skola för 555 elever inkluderat en 
särskola för 30 elever. Placering i Sanatorieskogen.  

Projektet är i beräkningsfasen (3). Projektering pågår. Första kalkyl framtagen på 
programhandlingar. Idrottshall för matchspel samt läktare och tillhörande entré ingår i 
projektet. Dessa delar ingår inte i funktionsprogrammet för skolan.  

Projektet beräknas vara klart under andra halvåret 2o24.  

 

Ny förskola Dalum 
Förskolan i Dalum planeras för en flytt till lokaler hos Stubo som ska byggas om. Detta 
kommer att innebära en utökning med 40 platser och kommer att möta behovet i området.  

Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under slutet av 2025.  
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Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 
Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnation av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar. Projekteringen utgår från ett behov 
om 60 boenden och förskola för 120 barn, vilket är en ökning från 45 boenden och 100 barn. 
Befintliga förskolor i Gällstad avvecklas. Detaljplan är beslutad men överklagad.   

Projekteringen behöver göras om i de delar som berörs av belysning och badrum. 
Dygnsrytmbelysning ska ersätta nuvarande lösning. Badrum ska inredas med funktionell 
inredning som höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för 
personalen.  

Projektet är i indikationsfasen (1). Total yta är cirka 8 300 kvadratmeter inklusive vind. 
Projektet beräknas vara klart under 2024.  

 

Ombyggnation gruppbostad Nillas väg och Karlslätt 
Om- och tillbyggnad av fyra äldre gruppbostäder är planerad och delvis genomförd. Syftet är 
att göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fållornavägen har färdigställts och 
Markuslyckedreven färdigställs under våren 2023. Projekten är i indikationsfasen (1) och 
beräknas vara klara under 2024.  

 

Ny gruppbostad (Bergsäter) 
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS på 6 platser. Planerad att ligga på Bergsäter. Ett 
område som detaljplaneras för bostäder, äldreboende, förskola med mera.  

Projektet är i indikationsfasen (1). Gruppbostaden planeras inrymma 6 lägenheter. Total yta 
är cirka 600 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2024.  

 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov 
Antalet platser för särskilt boende i Ulricehamns tätort behöver utökas. Ryttershov kommer 
efter nybyggnationen att inrymma 85 lägenheter för 89 boende. Utökning med 18 lägenheter. 
Ombyggnad av befintligt G-H-hus, rivning av A-F-hus och nyproduktion av 9 nya 
avdelningar. Kommer att byggas i etapper för att möjliggöra kvarboende. 

Dygnsrytmbelysning ska installeras. Badrum ska inredas med funktionell inredning som 
höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för personalen.  

Projektet är i beräkningsfasen (3). Ombyggnationen omfattar cirka 3 000 kvadratmeter och 
nyproduktionen 7 400 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2025.  
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Boende socialpsykiatri 
Behov av ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på 
Jönköpingsvägen 2. Bedöms vara svårt att hitta en liknande byggnad som kommunen kan 
hyra. 

Projektet är i indikationsfasen (1). Antal lägenheter är som två stycken gruppbostäder LSS. 
Cirka 1 000 till 1 200 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2025.  

 

Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan 
Investeringen möjliggör att befintlig entré med tillhörande reception kan utvecklas för att 
kunna arbeta på ett mer professionellt sätt. Det är framför allt arbetsmiljö, säkerhet och 
tillgänglighet som motiverar en ombyggnad.  

Förvaltningsbyggnaden har många arbetsplatser och konferenslokaler. Receptionen är en 
central punkt som besökare och medarbetare passerar i en strid ström under dagen. 
Nuvarande placering av reception ger svårigheter att möta kund som är på besök eller 
konferensdeltagare. I receptionens uppdrag finns att se till att besökare skriver in sig i huset 
på en besökslista. Många går förbi eller tar trappan direkt upp till våning 2, vilket gör att 
antalet personer som befinner sig i huset är oklart vid en eventuell evakuering. Avsikten med 
denna investering är också att höja säkerheten för medarbetare på Höjdgatan genom att få 
kontroll på att inte någon obehörig tar sig in och rör sig fritt i byggnaden. Säkerheten för de 
anställda i receptionen är idag kraftigt begränsad. Överfallslarm och reträttväg vid eventuella 
överfall eller hot finns inte.  

Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under 2024.  

 

Stadsbibliotek 
Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och 
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och 
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling genom 
förnyad konkurrens genomförd våren 2019. Projektering pågår. 

Projektet är i beräkningsfasen (3) och är i slutet av projekteringen. Total yta är 2 700 
kvadratmeter. Investeringsutgiften baseras på gjord kalkyl och inkluderar förvärv av 
fastighet. Projektet beräknas vara klart under 2024.  

 

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

 

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 
Placeringen av nuvarande brandstation är omöjlig då hänsyn måste tas till framtida 
trafiksituation och tätortens behov av nya bostäder. Den gamla stationen lever inte upp till 
dagens krav och byggnadens tekniska livslängd är mycket begränsad. 

Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under 2026.  

 

Ishallen ventilation 
Investering som möjliggör åretruntöppet av ishallen. I samband med detta behöver en bra 
funktion på en idag dåligt fungerande värmefördelning i hallen säkerställas. Idag nyttjas inte 
hela värmekapaciteten från kylmaskinen, så en stor del av energin släpps ut i 
kondensorfläkten på taket. Denna överskottsenergi kan användas för att värma hallen istället 
för med elvärmebatteriet.  

 

Räddningsvärn Liared 
Byggnaden uppfördes för ungefär 20 år sedan utan VA-anläggning och personalutrymme 
utan dusch. Detta är ett arbetsmiljöproblem som enligt Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF) måste åtgärdas. En projektering är genomförd. 
Investeringen är tänkt att betalas av räddningstjänsten som ett hyrestillägg på befintligt 
avtal.  

 

Ekero brandskyddsåtgärder 
Investeringen möjliggör ombyggnad av brandfunktioner, ventilationssystem samt ny 
boendesprinklerinstallation enligt föreläggande från SÄRF daterad 2019-06-05. Det är 
nödvändigt att bygga om ventilationsfunktioner i samband med installation av 
boendesprinkler. SÄRF har givit kommunen anstånd med föreläggande till senast 2023-06-
30. Projektering hösten 2022 samt upphandling och installation första halvåret 2023.  

 

Mobil reservkraft 
Två mobila reservkraftaggregat upphandlas under 2022. Under 2022 påbörjas även 
projektering av elinstallationer i de byggnader som ska förberedas för anslutning av de 
mobila reservkraftaggregaten. Från 2023 genomförs ombyggnad av elinstallationerna i dessa 
prioriterade byggnader. 
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Laddinfrastruktur 
Nya krav från Boverket i nyproduktion men även i befintliga verksamhetsfastigheter. I de 
befintliga ska det finnas minst en laddningspunkt om det finns över 20 parkeringsplatser. 
Kommunen behöver ta fram en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur. Tanken är att 
projektera fram ett underlag för installation i befintliga fastigheter under 2023 och därefter 
påbörja upphandling och installation. 

 

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 
Energieffektiviserande åtgärder i byggnader som medför energibesparingar under lång tid 
och samtidigt höjer den tekniska statusen i kommunens byggnader. Hit hör investeringar i ny 
ventilation med hög återvinningsgrad, värmepump, injustering av värmesystem, LED-
belysning och tilläggsisolering. 

Tillgänglighetsanpassningar utifrån beredningen för delaktighet. Inventering av kommunens 
fastigheter är genomförd. Lagändringen som trädde i kraft 2015 innebär att bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Brister framgår av inventeringen och måste 
åtgärdas. Tanken är att genomförandet av åtgärderna ska pågå löpande. Kalkyler kommer att 
tas fram för att kunna bedöma omfattningen och därigenom kunna avgöra hur mycket medel 
som behöver avsättas. 

 

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 
Från och med räkenskapsår 2015 tillämpas komponentavskrivning av Ulricehamns kommun. 
Om en fastighets/byggnads betydande delar har väsentligt olika nyttjandeperioder måste en 
fastighet/byggnad delas upp i komponenter. Tillkommande komponenter och utbyte av 
komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. Eventuellt återstående restvärde på en ersatt 
komponent ska då skrivas ned. Löpande underhåll ska kostnadsföras. Planerat underhåll, 
som inte redovisas som komponent, avser i första hand målningsunderhåll, markarbeten och 
underhåll av tekniska installationer.  

 

Diverse projekteringar 
Hos verksamhet fastighet finns numera två projektledare som ska finansieras med de medel 
som beviljas för byggprojekten. Det uppstår även andra mindre projekt som inte är 
budgeterade. 

 

Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn 
Nuvarande bryggor med enbart träkonstruktion i småbåtshamnen, kräver 
ett kontinuerligt utbyte för att garantera standard och säkerhet för nyttjarna. 
Brygghanteringen med i och upptagning inför varje säsong är dessutom både arbetskrävande 
och dyr ur driftsynpunkt. Den förkortar livslängden på framförallt flytelementen, men även 
träkonstruktionen i sig. Förvaringsmöjligheterna under icke säsong blir dessutom alltmer 
begränsade. Livslängden på trä/betong eller enbart betongbryggor beräknas till 30 respektive 
60 år. Nuvarande träbryggor är cirka 10–12 år.  
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Lastmaskin Lassalyckan 
I takt med att området utvecklas med fler aktivitetsytor i kombination med behovet att 
underhålla och sköta driften av befintliga anläggningar och verksamheter är det mer 
kostnadseffektivt att verksamheten förfogar över en egen lastmaskin under 2023. Den kan 
nyttjas i den dagliga driften vid bortkörning av snö från isvården, vid vinterskötsel av 
fotbollsplanerna, underhållet av det omfattande ledsystemet i friluftsområdet samt för 
framtida utvecklings- och förändringsarbete i hela området. 

 

Belysning A-plan 
Nuvarande belysning är undermålig. En ljuskonsult bör titta på belysningen 2023 samt byta 
ut till LED.  

 

Skatepark, upprustning/renovering 
Skateparkens underlag är slitet och inte anpassat för att åka skateboard på. Även trähindren 
är slitna och behöver bytas ut 2023.  

 

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

 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
Utbyte av traktor på Lassalyckan, cirka 0,5 mnkr. Den befintliga traktorn är nu fyra år 
gammal och har börjat bli sliten i framvagnen då den tar mycket stryk vid snöskottning av 
fotbollsplanerna. Komplettera vandringsleder utanför centralorten med bland annat 
vindskydd och grillplatser, cirka 0,3 mnkr. Byta ut redskap och förbättra lekplatser på de 
kommunala badplatserna i syfte att höja attraktiviteten, cirka 0,2 mnkr. Detta görs i 
samarbete med de föreningar som sköter badplatserna.  

 

Pott för offentlig gestaltning 
Beräknas utifrån vilka investeringar som ska göras årligen. Enligt beslutad riktlinje för 
offentlig gestaltning (1%-regeln). 0,2 mnkr tas från investeringsbudgeten för att användas till 
inköp av konstkonsult, ta fram skisser, underhåll och drift med mera. Beloppet för offentlig 
gestaltning 2023 är beräknat till 2,6 mnkr. Från denna dras 0,2 mnkr, vilket ger 
investeringsutgiften 2,4 mnkr för offentlig gestaltning.  

 
  



26

Inventarier stadsbibliotek 
Under 2025 köpa in inventarier till det nya stadsbiblioteket. Bokhyllor på hjul, 
utställningsmöbler, kontorsmöbler, möbler till möteslokaler med mera. 

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

 

Ny sarg B-hall 
Sargen i B-hallen bör bytas 2025. Den köptes 2013 begagnad och nu är det svårt att få 
reservdelar till den. Planen är att byta ut sargen i A-hallen och flytta den till B-hallen. Då 
erhålls en uppgraderad matchsarg med de nya reglerna på sarg i A-hallen. 

 

Ny ismaskin 
Nuvarande ismaskin är drygt 11 år gammal men i praktiken är den 15–16 år då den betjänar 
två ishallar. Maskinen har nu kommit till den förslitningsnivå då reparations- och 
underhållskostnaderna blir allt högre från år till år. Det är angeläget med en ny maskin till 
2025 för att garantera driftsäkerhet i anläggningen.  

 

Utegym Ulricaparken 
Befintligt utegym i Ulricaparken byggdes 2014. Slitaget har gjort att flertalet maskiner har 
behövts repareras och i några fall plockats bort för att minimera risken för skador. Det finns 
inte längre reservdelar till utrustningen. Utegymmet är ett uppskattat inslag i Ulricaparken.  

 

Anläggning av grönytor och markutrustning vid Teslastationen 
I samverkan med NUAB tas ett underlag fram för genomförande att iordningsställa en 
trivsam grön miljö runt Teslastationen i Vist.  

 

Återplantering träd efter almsjuka 
Under 2020 drabbades Ulricehamn hårt av almsjukan. Flera av de avverkade träden var 
placerade i parker på centrumytor, vilket har givit stora kala luckor. Träd är också en 
miljöförbättrare. Träd skapar ekosystemtjänster och är en förutsättning för biologisk 
mångfald i städer. De är bland annat vindutjämnande och temperatursänkande. Träden har 
dessutom ett stort rekreativt värde för människan och ökar människans välbefinnande. 
Förslaget innebär en återplantering på cirka 20 träd per år. En ökning av skötselinsatser 
förväntas för trädens första fem år, vilket beaktas i investeringskalkyl.  
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Städmaskiner 
Det pågår ett aktivt arbete med övergång från leasing till egen maskinpark. Utbytet beräknas 
att ske under några år. Utöver utbyten behövs fler maskiner i takt med att nya objekt 
tillkommer. Serviceavtal ska kopplas till inköpen vid upphandling, vilket beaktas i 
investeringskalkyl.  

 

Parker och lekplatser 
Årliga medel för upprustning och utveckling av parker samt utbyten av markutrustning i 
utemiljöer. Totalt finns 59 lekplatser på kommunal parkmark. Mindre upprustningar av 
lekplatser sker utifrån anmärkningar i den årliga säkerhetsbesiktningen. Som exempel kan 
nämnas: 

 Planering av träd utifrån miljöförbättringar och utveckla stadsträdspopulationen.  

 Inköp av utrustning för komplettering och utbyte av trasigt material.  

 Kompletteringar och utbyte av växtmaterial.  

 Renovering och utbyte av nedsliten parkutrustning.  

 Renovering av grusade parkvägar.  

 

Lekplatsrenovering 
En plan för renovering/utbyte har tagits fram för renovering av kommunens 59 lekplatser 
och förslaget är att tre lekplatser ska renoveras per år. Denna åtgärd kommer att behövas i 
många år för att de små kommuninvånarna ska få lekmiljöer att utvecklas i. 
Förskoleverksamheten involveras planeringsarbetet för att få med barnens perspektiv utifrån 
barnkonventionen.  

 

Projektering och ombyggnad av Grodparken/Stureparken 
I samarbete med sektor MSB arbetas ett underlag fram under 2023 för att sedan 
upprustning/ombyggnad genomförs under 2024–2025. I projektet ingår grönytor med träd 
och planteringar, markutrustning samt gångstråk till bro mellan Stureparken och 
strandpromenaden.  

 

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

När det gäller den del som rör teknisk infrastruktur (TIS) ökar utgifterna 2023 med 20%.  

 

Entré Ulricehamn 
Medel för projektering utbyggnad av Entré Ulricehamn, Projektet är avhängt hur 
Trafikverket ställer sig till att kommunen tar över väghållaransvaret för del av sträckan.  

 

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

 

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

 

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

 

Gator, vägar och trafikåtgärder  
Årligen avsätts medel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder. Medel går årligen åt 
till att asfaltera gator samt för trafiksäkerhetsåtgärder där även statlig medfinansiering söks. 
Övriga medel används för specifika projekt som planeras och prioriteras i dialog med 
politiken.  

Medel för att asfaltera gator kommer efter en beläggningsinventering att öka de kommande 
åren för att åstadkomma en godtagbar standard på kommunens vägnät. 

Kommunen har erhållit bidrag genom det s.k. stadsmiljöavtalet och avser ombyggnad av 
Bogesundsgatan samt ny bro över Strandgatan. 

 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 
Medel för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar såsom gata, gång- och 
cykelväg samt park- och naturmark.  
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Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3 
Medel för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar såsom gata, gång- och 
cykelväg samt park- och naturmark. 

 

Utbyggnad av bostadsområde Lövåsen 
Medel för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar såsom gata, gång- och 
cykelväg samt park- och naturmark. 

 
Välfärdsteknik 
Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och 
mobilitet. 2023 innefattar bland annat installation av larmsystem och låssystem på en 
gruppbostad som byggs om. 2024 och 2025 är beloppen högre med anledning av 
installationer av trygghetskameror, hotellås och larmsystem på Ryttershov, Gällstadgården 
samt nytt psykiatriboende.  

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

 

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

 
Inventarier ny gruppbostad (Bergsäter) 
Inventarier till en ny gruppbostad. 

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

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

 
Inventarier Vegby skola 
Inventarier till de nya lokalerna.  

 

Svarv Tingsholmsgymnasiet 
Inköp av en CNC-maskin (svarv) eftersom befintliga svarvar antingen är för gamla 
(ålderdomligt styrsystem) eller har funktionsfel (otillräcklig minneskapacitet). 
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Digitalisering skärmar förskola 
Idag saknas ett bra planeringsunderlag för barnens och personalens schemaläggning på de 
enskilda enheterna. Rektorerna har behov av ett verktyg som visar den faktiska och den 
planerade tiden för både barn och personal, För att kunna få till den verkliga tiden för barn 
och personal finns det en möjlighet i Edlevos modul; planering uppföljning förskola, att 
använda sig av en publik väggskärm. För att vara användarvänligt för både personal och 
vårdnadshavare att checka in digitalt önskas en skärmlösning på 22 tum med touch-funktion. 
Cirka 50 stycken skärmar planeras att köpas in.  

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

 
Inventarier förskola i Gällstad 
Inventarier till de nya lokalerna.  

 

Inventarier ny förskola i Dalum 
Inventarier till de nya lokalerna.  

Diverse verksamhetsinventarier 
Löpande anskaffningar till verksamheten. 

 
Ej kända projekt 
Medel för angelägna investeringar som aktualiseras under löpande budgetår. 
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3.3 Resultatbudget 
 

Belopp i mnkr Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Verksamhetens intäkter 250,9 235,8 249,7 256,4 263,3 

Verksamhetens kostnader -1 658,8 -1 712,0 -1 838,2 -1 919,3 -1 990,5 

Avskrivningar -78,6 -74,0 -80,0 -88,0 -98,0 

   
  

  

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 486,5 -1 550,2 -1 668,5 -1 750,9 -1 825,2 

 
      

  

Skatteintäkter 1 157,7 1 216,5 1 255,5 1 310,7 1 369,5 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

414,4 434,1 441,9 457,7 467,6 

Finansiella intäkter 21,8 11,6 19,4 18,0 21,0 

Finansiella kostnader -4,0 -23,7 -14,6 -20,0 -25,0 

   
  

  

ÅRETS RESULTAT 103,4 88,3 33,7 15,5 7,9 
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3.4 Finansieringsbudget 
 

Belopp i mnkr Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
  

  
  

Årets resultat 103,4 88,3 33,7 15,5 7,9 

Ej rörelsekapitalpåverkande poster mm 65,5 74,0 80,0 88,0 98,0 

Summa tillförda medel 168,9 162,3 113,7 103,5 105,9 

   
  

  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
  

  
  

Nettoinvesteringar mm -113,9 -257,3 -413,0 -554,0 -487,5 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-113,9 -257,3 -413,0 -554,0 -487,5 

   
  

  

Övrigt kassaflöde -48,7 95,0 299,3 450,5 381,6 
   

  
  

ÅRETS KASSAFLÖDE 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.5 Balansbudget 
 

Belopp i mnkr Utfall 
211231 

Prognos 
221231 

Budget 
231231 

Plan 
241231 

Plan 
251231 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar 3,5 2,0 2,8 2,0 1,5 

Materiella anläggningstillgångar      

-Mark, byggnader och tekniska 969,5 942,0 1 042,0 1 272,0 1 532,0 

-Maskiner och inventarier 74,0 90,4 95,4 125,4 175,3 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 107,7 250,0 400,0 440,0 480,0 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 151,2 1 282,4 1 537,4 1 837,4 2 187,3 

Finansiella anläggningstillgångar 899,1 964,4 1 075,4 1 225,4 1 455,4 

Summa anläggningstillgångar 2 053,8 2 248,8 2 615,6 3 064,8 3 644,2 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

-Förråd/lager 11,4 9,6 9,1 4,5 3,5 

-Fordringar 102,3 112,5 114,6 105,3 105,0 

-Kassa och bank 209,7 80,0 80,0 80,0 80,0 

Summa omsättningstillgångar 323,4 202,1 203,7 189,8 188,5 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 379,8 2 453,4 2 821,6 3 256,7 3 834,7 
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 Utfall 
211231 

Prognos 
221231 

Budget 
231231 

Plan 
241231 

Plan 
251231 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

          

Eget kapital      

-Årets resultat 103,4 88,3  33,7 18,5 12,9 

-Resultatutjämningsreserv 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 

-Övrigt eget kapital 1 357,0 1 460,4 1 548,7 1 582,4 1 600,9 

Summa eget kapital 1 511,8 1 600,1 1 633,8 1 652,3 1 665,2 

      

Avsättningar      

-Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

14,9 14,7 15,3 15,7 15,6 

-Andra avsättningar 30,2 16,5 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar 45,1 31,2 15,3 15,7 15,6 
 

          

Skulder      

Långfristiga skulder 574,0 533,2 832,4  1 279,9 1 656,5 

Kortfristiga skulder 248,9 288,9 340,1 308,8 497,4 

Summa skulder 822,9 822,1 1 172,5 1 588,7 2 153,9 
 

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

2 379,8 2 453,4 2 821,6 3 256,7 3 834,7 
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4 Koncernen 

4.1 Avkastningskrav på bolagen med mera 
I ägardirektiven för bolagen anges att avkastning, utdelning, justeringar för marknadsmässig 
ränta med mera ska fastställas i samband med budget. För budgetåret 2023 fastställs dessa 
enligt följande: 
 
Ulricehamns Stadshus AB 

Avkastning 
Inget avkastningskrav ställs på bolaget. 

Utdelning 
Ett utdelningskrav om 4,9 mnkr ställs på bolaget. Eventuell övrig avkastning balanseras i 
bolaget. 

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

Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Energi AB. 
 
Stubo AB 

Avkastning 
Bolaget ska generera god totalavkastning dels genom att stärka det årliga ekonomiska 
resultatet, och dels genom att förvalta bolagets fastigheter så att det sker en tillväxt av 
marknadsvärdet på fastighetsbeståndet. 

Bolaget ska över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. 
 

Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive 
räntekostnader och avskrivnings-/nedskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga 
marknadsvärdet under perioden. 

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

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

Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
 
Ulricehamns Energi AB 

Avkastning 
Marknadsmässigt avkastningskrav fastställs baserat på 5% av totalt eget kapital enligt 2021 
års bokslut. Omräknat för latent skatteskuld innebär detta att bolagets totala egna kapital 
(justerat eget kapital) vid bokslutet 2021 har uppgått till cirka 430 mnkr. Detta innebär att 
bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt år 2023 ska uppgå till lägst 21,5 mnkr. 

Utdelning och koncernbidrag 
Fastställs till att koncernbidrag lämnas med 11,5 mnkr. (2022: 9,4 mnkr). Resterande 
avkastning balanseras i bolaget. 

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

Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
 
Näringsliv Ulricehamn AB 

Avkastning 
Inget avkastningskrav ställs på bolaget. 

Eget kapital uppgår i bokslut 2021 till cirka 13,1 mnkr. 

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

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

Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras i huvudsak med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Energi AB. 
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4.2 Finansieringsramar 
I samband med budget fastställer kommunfullmäktige en årlig limit för kommunkoncernens 
totala upplåning. Limiten fördelas till Ulricehamns kommun och kommunens bolag via 
kommunens internbank. 

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om finansieringsramar för 2022: 
 

Limit koncernkonto 
2022 (mnkr) 

Ulricehamns Energi AB 365,0 
Stubo AB 415,0 
NUAB 3,0 
Ulricehamns kommun* 325,0 
Ulricehamns Stadshus AB 86,0 
Brf Parkgården 46,0 
Summa 1 240,0 

 
 
Nyupplåning och omsättning av lån till och med 2023-12-31  
Aktuell låneskuld per 2022-09-30 för samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården 
uppgår till 706,9 mnkr. Eftersom kommunen lånar ut egna medel och likvida medel från 
NUAB om 135,5 mnkr till bolagen uppgår kommunkoncernens totala låneskuld till 571,4 
mnkr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar till och med 2023-12-31 innebär att 
kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunkoncernens skulder, med 
totalt 579,6 mnkr till och med 2023-12-31. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar innebär även att kommunstyrelsen 
under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning inom kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf 
Parkgården. 
 

 
Limit på koncernkonto 
2023 (mnkr) 

Aktuell låneskuld 2022-09-
30 

Ram för nyupplåning till 
och med 2023-12-31 

Ulricehamns Energi AB 433,0 255,3  
Stubo AB 415,0 321,8  
NUAB* 3,0 -7,7  
Ulricehamns kommun* 168,0 -127,8  
Ulricehamns Stadshus AB 86,0 86,0  
Brf Parkgården 46,0 43,8  
Summa 1 151,0 571,4 579,6 

 
* Utlåningen 2022-09-30 överstiger inlåningen med 135,5 mnkr. 
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4.3 Resultatbudget för koncernen Ulricehamns 
Stadshus AB 2023 

  
Stadshus AB STUBO UEAB NUAB KONCERNEN 

Belopp i tkr 
 

  
 

  

Rörelsens intäkter  412 93 624 335 310 960 430 306 

Rörelsens kostnader  -612 -87 700 -300 965 -10 460 -399 737 
  

  
 

  

Rörelseresultat -200 5 924 34 345 -9 500 30 569 
  

  
 

  

Finansiella poster: 
 

  
 

  

Ränteintäkter  0 200 40 0 240 

Räntekostnader -1 800 -6 413 -4 900 0 -13 113 
  

  
 

  

Resultat efter 
finansiella poster 

-2 000 -289 29 485 -9 500 17 696 
  

  
 

  

Bokslutsdispositioner 
 

  
 

  

Erhållna koncernbidrag 2 000   9 500 11 500 

Lämnade koncernbidrag 
 

 -11 500 
 

-11 500 

Obeskattade reserver 
 

 -17 885  -17 885 

Resultat före skatt 0 -289 100 0 -189 
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4.4 Budget 2023 
 

Ulricehamns Stadshus AB  

Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns 
Energi AB (UEAB), Stubo AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är helägda dotterbolag 
till Ulricehamns Stadshus AB. 

Koncernens bolag ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera de mål och 
uppdrag som fastställs av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bolagen ska aktivt 
medverka i arbetet för att befolkningsmålet ska kunna uppnås. 

Ulricehamns kommun är i en tillväxtfas. Utvecklingen av Rönnåsen, pågående och planerade 
nya bostadsområden är viktiga tillväxtfaktorer. 

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka 
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. 

Koncernbidrag från UEAB beräknas för 2023 kunna erhållas med 11,5 mnkr varav  
9,5 mnkr kommer att överföras till NUAB. 

Det budgeterade resultatet före skatt 2023 uppgår till cirka -0,2 mnkr. 
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Resultatbudget 
 
Belopp i tkr Årsbokslut 

2021 
Prognos 

2022 

 
Budget 

2023     
  

INTÄKTER 
   

      
  

Försäljning 412 412 
 

412 

Övriga intäkter 0 0 
 

0 

SUMMA INTÄKTER 412 412 
 

412     
      
  

KOSTNADER 
   

      
  

Personalkostnader 0 0 
 

 0 

Övriga kostnader -647 -600 
 

-612 

SUMMA KOSTNADER -647 -600 
 

-612     
  

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -235 -188 
 

-200     
  

Summa avskrivningar 0 0 
 

0     
  

Summa rörelsekostnader -647 -600 
 

-612     
  

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -235 -188 
 

-200     
  

Finansiella poster 
   

  

     

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

0 4 900  0 

Ränteintäkter 0 0 
 

0 

Räntekostnader -257 -302 
 

-1 800 

Summa finansiella poster -257 4 598 
 

-1 800     
  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -492 4 410 
 

-2 000     
  

Koncernbidrag 
   

  

Erhållet koncernbidrag 1 082 500 
 

2 000 

Lämnat koncernbidrag 0 0 
 

0 

Summa koncernbidrag 1 082 500 
 

2 000     
  

RESULTAT FÖRE SKATT 590 4 910 
 

0 

Övriga bokslutsdispositioner -145    

Skatt -81        
  

RESULTAT EFTER SKATT 364 4 910  0 
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Balansbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023 
TILLGÅNGAR 

   
  

     

Anläggningstillgångar 
   

  

Immateriella anläggningstillgångar 0 0  0 

Materiella anläggningstillgångar 
    

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 0  0 

-Maskiner och inventarier 0 0  0 

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0  0 

Summa materiella anläggningstillgångar 0 0  0 

Finansiella anläggningstillgångar 286 275 286 275 
 

286 275 

Summa anläggningstillgångar 286 275 286 275 
 

286 275 
    

  

Omsättningstillgångar 
   

  

-Förråd/lager 0 0  0 

-Fordringar 183 150 
 

120 

-Kassa och bank 3 295 8 200 
 

3 301 

Summa omsättningstillgångar 3 478 8 350 
 

3 421 
    

  

SUMMA TILLGÅNGAR 289 753 294 625 
 

289 696 
    

  
    

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
   

  
    

  

Eget kapital 
   

  

-Bundet eget kapital 200 100 200 100 
 

200 100 

-Fritt eget kapital 2 977 3 341 
 

3 351 

-Årets resultat 364 4 910 
 

0 

Summa eget kapital 203 441 208 351 
 

203 451 

     

Obeskattade reserver 145 145  145 

Summa obeskattade reserver 145 145  145 

     

Skulder 
   

  

Långfristiga skulder 86 000 86 000 
 

86 000 

Kortfristiga skulder 167 129 
 

100 

Summa skulder 86 167 86 129  86 100 
    

  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

289 753 294 625 
 

289 696 
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Stubo AB 

Hyresförhandling för 2023 har ännu inte påkallats. Årets hyresförhandling utgår från 
trepartsöverenskommelsens beräkningsmodell och arbetssätt. Sveriges Allmännytta, 
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige har enats om grunderna för de årliga 
förhandlingarna. Förhandlingsåret 2023 är det första året de gemensamma grunderna för de 
årliga förhandlingarna kommer att användas. För att möta de kraftiga kostnadsökningarna 
samt det stora underhållsbehovet har bolaget behov av kraftigt höjda hyror men för denna 
budget har en höjning på 5,0% från och med 2023-01-01 bedömts som rimlig.  
 
Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder har beräknats till 98,5%. Bolaget har 
beräknat att 50% av de 44 lägenheterna på Stockrosvägen kommer att tomställas under året 
inför rivning och nybyggnation. Vakansen för lokaler beräknas till 0,8 mnkr då flera 
servicelokaler är outhyrda. Intäkter och kostnader för under året tillskapade lägenheter är ej 
beaktade i budgeten.  
 
Nedan återfinns kommentarer kring några av posterna i budgeten: 
 
Resultatet före skatt 2023 är budgeterat till -0,3 mnkr. Omsättningen beräknas uppgå till 
cirka 94 mnkr. Det egna kapitalet beräknas till cirka 165 mnkr och soliditet på 30%. 
Medelvärdet av soliditeten bland företag inom Sveriges Allmännytta år 2021 är 33% och 
företagsstorlek 100–1 999 där Stubo ingår är soliditeten 24%. Belåningsgraden för 
fastigheter, vilken är beräknad nettoskulden via koncernkrediten, beräknas till 65% (riket 
63%). Räntekostnaderna för 2023 är beräknade efter en medelränta på 1,9%, varav 
kreditkostnaderna uppgår till 0,4% för kommunens borgensåtagande. Räntan baseras efter 
ränteprognos daterad augusti 2022. Den genomsnittliga krediten under året beräknas per 
2023-12-31 uppgå till 352 mnkr. Pågående och kommande investeringar för 2023 ryms inom 
beviljad finansieringsram om 415 mnkr som är antagen av kommunfullmäktige. 
Avkastningen för perioden beräknas till 3,9%. Ett genomsnitt för åren 2016–2023 är 5,0%.  
 
Driftskostnader beräknas öka för fastighetsskötsel och administration med 5%, vatten och 
avlopp 7%, el 3–4%, renhållning 6% samt fjärrvärme 10–20% från och med 2023-07-01. 
Bolaget har ett rörligt elavtal och påverkas direkt av förändringar på elmarknaden och 
ökningen beräknas till 100%. Central administration beräknas högt även under 2023 för 
bland anat marknadsåtgärder. 
 
Underhållet beräknas uppgå till 16 mnkr. Underhållskostnaderna avser bland annat 
underhåll av bostäder och energieffektivisering. Byggkostnadsindex (BKI) för flerbostadshus, 
som avser årsförändringen av byggkostnaderna, har ökat med 13,8% i augusti 2022 (7,0% 
augusti 2021) och beräknas öka i hög takt även under 2023. Det kommer att bli nödvändigt 
under året att löpande prioritera om i liggande planer på grund av osäkerheter i leveranser 
till följd av komponentbrist samt ökade priser. Nivån på underhållet är dock avhängt på 
utfallet av årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen. 

Detaljplanen för Stockrosen 1 möjliggör byggnation av cirka 90 lägenheter. I den första 
etappen uppförs nu två punkthus om totalt 54 hyreslägenheter och en lokal, vilka är 
färdigställda den 1 december 2022. Om efterfrågan är god kan ett tredje hus byggas i ett 
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senare skede. Planprocess för del två av Stockrosen 1 (övre delen av fastigheten) pågår. Även 
för området Karlslätt och "gamla torget i Dalum" pågår detaljplaneprocesser. En planprocess 
för byggnation av bostäder på den övre delen av fastigheten Stadsgränsen 2 kommer att 
inledas. Projektering för att bygga om en lokal till fyra lägenheter på Storgatan 36 pågår och 
förväntas färdigställas 2023.  
 

På Stockrosen 1, etapp två, planeras för rivning och nybyggnation. Arbetet med ändring av 
detaljplanen pågår. Förtätning och renovering av bolagets befintliga byggnader på Karlslätt 
planeras och ändring av detaljplanen pågår.  

 

Satsningen på ökad trygghet och trivsel i bostadsområdena fortsätter med ytterligare 
förbättringar i utemiljöer, översyn av belysningar såväl utomhus som i trappuppgångar och 
källare, installation av passersystem samt modernisering av tvättstugor. Arbetet med att 
minska energiförbrukningen i fastigheterna fortsätter med såväl åtgärder i byggnadernas 
klimatskal som åtgärder i fastigheternas värmesystem samt datoriserad driftövervakning. 

 

Ulricehamns kommuns positiva utveckling och befolkningstillväxt är grunden för en god 
efterfrågan på bostäder. Stubo AB kommer de närmsta åren att nyproducera lägenheter för 
att möta kommunens tillväxt. Även befintligt fastighetsbestånd kräver stora investeringar. 
Sammantaget innebär detta att bolaget går in i en investeringsintensiv period. I takt med 
investeringarna ökar även bolagets lånegrad och därmed blir ränte- och 
konjunkturutveckling tillsammans med utvecklingen på bostadsmarknaden avgörande 
faktorer för bolagets ekonomi på både kort och lång sikt. 
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Resultatbudget 
 

Belopp i tkr 
Årsbokslut 

2021 
Prognos 

2022 

 
Budget 

2023 
 
INTÄKTER 

   
  

    
  

Försäljning 79 877 82 863 
 

91 124 

Övriga intäkter 3 585 2 500 
 

2 500 

SUMMA INTÄKTER 83 462 85 363 
 

93 624 
    

  
    

  

KOSTNADER 
   

  
    

  

Personalkostnader -16 021 -16 502 
 

-17 327 

Övriga kostnader -47 298 -49 317 
 

-57 074 

SUMMA KOSTNADER -63 319 -65 819 
 

-74 401 
    

  

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 20 143 19 544 
 

19 223 
    

  

Avskrivningar -10 408 -10 830 
 

-13 300 

Summa avskrivningar -10 408 -10 830 
 

-13 300 
    

  

Summa rörelsekostnader -73 727 -76 649 
 

-87 701 
    

  

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 9 735 8 714 
 

5 923 
    

  

Finansiella poster 
   

  

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

6 542 0  0 

Ränteintäkter 61 100 
 

200 

Räntekostnader -1 510 -3 074 
 

-6 413 

Summa finansiella poster 5 093 -2 974 
 

-6 213 
    

  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 14 828 5 740 
 

-290 
    

  

Koncernbidrag 
   

  

Erhållet koncernbidrag 0 0 
 

0 

Lämnat koncernbidrag 0 0 
 

0 

Summa koncernbidrag 0 0 
 

0 
    

  

RESULTAT FÖRE SKATT 14 828 5 740 
 

-290 

Övriga bokslutsdispositioner 0  0 
 

 0 

Skatt -1 649    

     

RESULTAT EFTER SKATT 13 179 5 740  -290 
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Balansbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

TILLGÅNGAR 
   

  

     

Anläggningstillgångar 
   

  

Immateriella anläggningstillgångar 0 0  0 

Materiella anläggningstillgångar 
    

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 417 203 496 579  501 897 

-Maskiner och inventarier 2 391 1 614  2 277 

Övriga materiella anläggningstillgångar 20 887 2 000  42 000 

Summa materiella anläggningstillgångar 440 481 500 193  546 174 

Finansiella anläggningstillgångar 236  200 
 

200 

Summa anläggningstillgångar 440 717 500 393 
 

546 374 
    

  

Omsättningstillgångar 
   

  

-Förråd/lager 0 0  0 

-Fordringar 3 714 29 800 
 

3 500 

-Kassa och bank 0 0 
 

0 

Summa omsättningstillgångar 3 714 29 800 
 

3 500 
    

  

SUMMA TILLGÅNGAR 444 431 530 193 
 

549 874 
    

  
    

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
   

  
    

  

Eget kapital 
   

  

-Bundet eget kapital 52 529 52 529 
 

52 529 

-Fritt eget kapital 94 047 107 226 
 

112 966 

-Årets resultat 13 179 5 740 
 

-290 

Summa eget kapital 159 755 165 495 
 

165 205 

     

Obeskattade reserver 2 948 3 000  3 000 

Summa obeskattade reserver 2 948 3 000  3 000 

     

Skulder 
   

  

Långfristiga skulder 257 612 330 860 
 

351 849 

Kortfristiga skulder 24 116 30 838 
 

29 820 

Summa skulder 281 728 361 698  381 669 
    

  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

444 431 530 193 
 

549 874 
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Ulricehamns Energi AB 

Ulricehamns Energi AB befinner sig alltjämt i tillväxt med stigande efterfrågan på bolagets 
produkter. Nya områden tillkommer och förstärkning av befintliga anslutningar efterfrågas. 
Den positiva utvecklingen i Ulricehamns kommun påverkar investeringsnivån men även 
driftskostnaderna för bolaget. Under året förväntas leverantörspriserna på bland annat 
energi, metaller, plast och skogsråvara stiga kraftigt, men även komponenter som fordon och 
byggnationer. Kostnadsökningarna är i dagsläget inte fullt ut kända varför det är svårt att 
fullt ut kompensera sig för detta i de nu aviserade taxa-/prisjusteringarna till kund. 
Leveranstiderna från leverantörer förväntas fortsatt vara långa och osäkra. 

 

För att möta efterfrågan ingår i budgeten en fortsatt hög investeringsnivå för 2023–2025. 
Som exempel kan nämnas ombyggnad av gågatan, Rönnåsen 2 och utbyggnaden av 
Stadsskogen samt nytt område i Gällstad. Fritidshusområdet vid Mogden ska anslutas till 
VA-nätet samt arbete med ny vattentäkt i Högagärde fortsätter de kommande åren. Till detta 
kommer också nödvändiga förstärkningar av nuvarande elnät drivet av ökad efterfrågan. 
Arbetet med uppgradering till nya smarta elmätare pågår drivet av nya lagkrav. Dessutom 
finns behov av att bygga ut kontoret på Karlsnäsvägen på grund av trångboddhet. 

 

Visionen ”Bredband till alla” kvarstår och nu är målet att erbjuda 98% av kommunens alla 
hushåll och företag fiberanslutning till 2025. De områden som återstår befinner sig på 
landsbygden och anslutning till rimlig kostnad möjliggörs med hjälp av bidrag från Post- och 
telestyrelsen. Samtidigt med nedgrävning av fiber markförläggs också elnätets äldre 
luftledningar.  

 

Kommande Energi- och miljöcenter (EMC) som försenats flera år finns med i budgeten för 
kommande åren och kommer så göra tills nytt avloppsreningsverk kan tas i drift. Under 2023 
kommer arbetet att fortgå med byggnation av ny fjärrvärmepanna med tillhörande flisförråd 
samt personal- och teknikbyggnad. Parallellt pågår tillståndsprocessen för nytt 
avloppsreningsverk. 

 

Priset för vatten och avlopp höjs med i genomsnitt 0,4 öre/l, vilket motsvarar en höjning med 
cirka 7% varav avsättning till VA-fond för framtida investering i nytt avloppsreningsverk 
utgör 3%. Renhållningstaxan höjs i genomsnitt med 10 kr per månad. Det motsvarar en 
höjning med 6%. För elnätet beräknas från 2023-01-01 en preliminär höjning med 4%. För 
fjärrvärmen beräknas taxan från 2023-07-01 preliminärt höjas med 15%.  

 

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas uppgå till cirka 29,5 mnkr varav 11,5 
mnkr lämnas i koncernbidrag. Investeringsnivån för 2023 beräknas uppgå till 200,0 mnkr. 
Soliditeten sjunker och beräknas bli cirka 40%. Lånebehovet för 2023 beräknas öka till 433 
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mnkr med en tillkommande limit på 35 mnkr. Det genomsnittliga lånebehovet för 2023 
beräknas uppgå till 398 mnkr.  

 

Bolagets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med hög trivsel och frisknärvaro fortgår 
med såväl hälsoprojekt som trivselprojekt. För att möta efterfrågan på bolagets produkter har 
förstärkning av personalresurser skett successivt under 2022 även om några också kommer 
under 2023.  

 

UEAB fortsätter sin digitaliseringsresa och kommer att under 2023–2025 ta nästa steg då ett 
projekt för ett nytt GIS-system planeras att påbörjas. Även byggnation av internt 
kommunikationsnät och systemstöd för insamling av mätvärden kommer att påbörjas.  
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Resultatbudget 

 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

INTÄKTER 
   

  
    

  

Försäljning 268 926 297 490 
 

316 260 

Övriga intäkter 17 323 17 650 
 

19 050 

SUMMA INTÄKTER 286 249 315 140 
 

335 310 
    

  

KOSTNADER 
   

  
    

  

Personalkostnader -59 698 -66 200 
 

-75 390 

Övriga kostnader -132 063 -158 500 
 

-174 700 

SUMMA KOSTNADER -191 761 -224 700 
 

-250 090 
    

  

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 94 488 90 440 
 

85 220 
    

  

Avskrivningar -43 527 -44 900 
 

-50 875 

Summa avskrivningar -43 527 -44 900 
 

 -50 875 

     

Summa rörelsekostnader -235 288 -269 600 
 

-300 965 
     

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 50 961 45 540 
 

34 345 
    

  

Finansiella poster 
   

  

Ränteintäkter 32 30 
 

40 

Räntekostnader -3 609 -2 200 
 

-4 900 

Summa finansiella poster -3 577 -2 170 
 

-4 860 
    

  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 47 384 43 370 
 

29 485 
    

  

Koncernbidrag 
   

  

Erhållet koncernbidrag 0 0 
 

0 

Lämnat koncernbidrag -10 000 -9 400 
 

-11 500 

Summa koncernbidrag -10 000 -9 400 
 

-11 500 
    

  

RESULTAT FÖRE SKATT 37 384 33 970 
 

17 985 
    

  

Övriga bokslutsdispositioner -37 250 -33 870  -17 885 

Skatt -20    
 

    

RESULTAT EFTER SKATT 114 100 
 

 100 
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Balansbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

TILLGÅNGAR 
   

  

     

Anläggningstillgångar 
   

  

Immateriella anläggningstillgångar 7 106 6 311  5 516 

Materiella anläggningstillgångar 
    

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 779 543 834 639  965 938 

-Maskiner och inventarier 35 874 38 410  44 452 

Övriga materiella anläggningstillgångar 70 693 75 688  87 595 

Summa materiella anläggningstillgångar 886 110 948 737  1 097 985 

Finansiella anläggningstillgångar 142 142  142 

Summa anläggningstillgångar 893 358 955 190 
 

1 103 643 
    

  

Omsättningstillgångar 
   

  

-Förråd/lager 5 193 4 300  4 400 

-Fordringar 44 708 60 000 
 

80 000 

-Kassa och bank 75 10 
 

10 

Summa omsättningstillgångar 49 976 64 310 
 

84 410 
    

  

SUMMA TILLGÅNGAR 943 334 1 019 500 
 

1 188 053 
    

  
    

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
   

  
    

  

Eget kapital 
   

  

-Bundet eget kapital 126 325 126 325 
 

126 325 

-Fritt eget kapital 10 872 10 986 
 

11 086 

-Årets resultat 114 100 
 

100 

Summa eget kapital 137 311 137 411  
 

137 511 

     

Obeskattade reserver 368 564 402 834  420 719 

Summa obeskattade reserver 368 564 402 834  420 719 

     

Skulder 
   

  

Långfristiga skulder 374 088 404 255 
 

553 823 

Kortfristiga skulder 63 371 75 000 
 

76 000 

Summa skulder 437 459 479 255  629 823 
    

  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

943 334 1 019 500 
 

1 188 053 
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Näringsliv Ulricehamn AB 

Utifrån rådande omvärldsfaktorer står bolaget inför ökade kostnader och ovissa 
kostnadsökningar som berör både personalkostnader och externa kostnader. Under 2022 har 
en central fråga varit kommunens företagsklimat och arbetet med en näringslivsstrategi, 
vilken nu är politiskt beslutad. Det medför en ökad ambitionsnivå på aktiviteter och ett 
intensifierat arbete med dessa frågor även under 2023. Arbetet görs tillsammans med 
kommunledningen och kommunens förvaltning. Inom besöksnäringen kommer arbetet med 
att få evenemangsstrategin beslutad att fortgå. I och med det kommer även arbetet för att 
evenemang ska arrangeras i kommunen intensifieras. Arbete med utvecklingen av 
Ulricehamns centrum kommer fortgå gemensamt med kommunen och Ulricehamns 
Cityförening.  

 

Omvärldsfaktorer som ökad inflation, ökade elkostnader och kriget i Ukraina har börjat 
påverka näringslivet. Det är en oviss framtid för många och flera företag ser en minskad 
tillväxt framåt som följd. Det innebär att NUAB hela tiden behöver vara uppdaterade på 
dagsläget då det svänger snabbt och olika för olika branscher. Än så länge är 
kompetensbristen fortfarande påtaglig på företagen. Digitaliseringen driver på industrins 
redan höga omställningstakt ytterligare, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra 
överflödiga. Besöksnäringen och framförallt restaurangnäringen har svårt med 
återanställningar efter coronapandemin.   
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Resultatbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

INTÄKTER 
   

  
    

  

Försäljning 989 700 
 

910 

Övriga intäkter 0 50 
 

50 

SUMMA INTÄKTER 989 750 
 

960 
    

  
    

  

KOSTNADER 
   

  
    

  

Personalkostnader -5 129 -5 300 
 

-5 750 

Övriga kostnader -5 379 -4 000 
 

-4 500 

SUMMA KOSTNADER -10 508 -9 300 
 

-10 250 
     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -9 519 -8 550 
 

-9 290 
    

  

Avskrivningar -246 -210 
 

-210 

Summa avskrivningar -246 -210 
 

-210 
    

  

Summa rörelsekostnader -10 754 -9 510 
 

-10 460 
    

  

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -9 765 -8 760 
 

-9 500 
    

  

Finansiella poster 
   

  

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

3 358 0  0 

Ränteintäkter 0 0 
 

0 

Räntekostnader 0 0 
 

0 

Summa finansiella poster 3 358 0 
 

0 
    

  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -6 407 -8 760 
 

-9 500 
    

  

Koncernbidrag 
   

  

Erhållet koncernbidrag 8 918 8 900 
 

9 500 

Lämnat koncernbidrag 
   

  

Summa koncernbidrag 8 918 8 900 
 

9 500 
    

  

RESULTAT FÖRE SKATT 2 511 140 
 

0 

Övriga bokslutsdispositioner 0   
 

 0 

Skatt 0    
    

  

RESULTAT EFTER SKATT 2 511 140  0 
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Balansbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

TILLGÅNGAR 
   

  

     

Anläggningstillgångar 
   

  

Immateriella anläggningstillgångar 0 0  0 

Materiella anläggningstillgångar 
    

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar  0  0 

-Maskiner och inventarier 1 302 1 080  870 

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0  0 

Summa materiella anläggningstillgångar  1302 1 080  870 

Finansiella anläggningstillgångar 5 5  5 

Summa anläggningstillgångar 1 307 1 085 
 

875 
    

  

Omsättningstillgångar 
   

  

-Förråd/lager 0 0  0 

-Fordringar  686 800 
 

800 

-Kassa och bank 13 628 8 472 
 

7 812 

Summa omsättningstillgångar 14 314 9 272 
 

8 612 
    

  

SUMMA TILLGÅNGAR 15 621 10 357 
 

10 357     
      
  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   
  

    
  

Eget kapital 
   

  

-Bundet eget kapital 300 300 
 

300 

-Fritt eget kapital 10 305 7 917  8 057 

-Årets resultat 2 511 140  0 

Summa eget kapital  13 116 8 357 
 

 8 357 

     

Obeskattade reserver 0 0  0 

Summa obeskattade reserver 0 0  0 

     

Skulder 
   

  

Långfristiga skulder 0 0 
 

0 

Kortfristiga skulder 2 505 2 000 
 

2 000 

Summa skulder 2 505 2 000  2 000 
    

  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

15 621 10 357 
 

10 357 
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4.5 Investeringsbudget/investeringsplan 
koncernbolagen 2023–2025 

Projekt 
Belopp i mnkr 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Totalt 

 
Ulricehamns Energi AB 

    

Elnät 39,2 37,3 46,0 122,5 

Gatubelysning 1,5 1,5 0,0 3,0 

Fjärrvärme 64,4 10,7 6,3 81,4 

Fiber 8,9 6,0 5,3 20,2 

VA 63,7 51,8 49,5 165,0 

Service 14,1 15,1 8,5 37,7 

Miljö 2,2 11,5 2,8 16,5 

Övrigt 5,6 15,6 6,7 27,9 

  
    

Stubo AB 
    

Nybyggnation 
    

Förtätning Stockrosen 1, etapp 2   130,0 130,0 

Nybyggnation, Gällstad   22,0 22,0 

Ombyggnation och eventuell förtätning, Kullavägen Hökerum 
  

65,0 65,0 

Ombyggnation     

Ombyggnation lokaler till lägenheter 13,0   13,0 

Energieffektivisering 3,0 3,0 3,0 9,0 

Trygghetsskapande åtgärder och utemiljö  2,0 2,0 2,0 6,0 
Fastighetsförbättringar  15,0 15,0 15,0 45,0 
Ombyggnation centralorten; Karlslätt (etapp 1 och 2 av 4) 30,0 30,0 30,0 90,0 
     
TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2023–2025 262,6 199,5 392,1 854,2 
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Specifikation på investeringsobjekt överstigande 1 mnkr 

UEAB 
Avdelning Vad När Belopp (mnkr) 
Elnät Förstärkning Ulricehamns tätort 

Förstärkning utanför Ulricehamns tätort 
Vistaholm mottagningsstation 
Nya elmätare 
It-stöd Scadaystem 
Mottagningsstation Rönnåsen 
Ny traktorgrävare 

2023–2025 
2023–2025 
2024–2025 
2023–2024 
2024–2025 
2024–2025 
2024 

20,3 
10,0 
18,0 
23,5 
2,0 
31,0 
9,0 

Gatubelysning Större reinvesteringsprojekt 2023–2024 3,0 
Fjärrvärme Nya kunder och ledningsnät 

Nya fjärrvärmemätare och system 
2023–2025 
2023 

28,8 
50,1 

Fiber Villafiber (nyproduktion och efteranslutningar) 
Landsbygdsfiber 
IoT 
Internt driftsnät 

2023–2025 
2023–2025 
2023–2025 
2023–2025 

7,6 
7,3 
2,5 
2,8 

VA Nybyggnad Boråsvägen/Tegelbruksgatan 
Nybyggnad Gällstad 
Tryckstegring förstärkning Hester 
Gågatan 
Mogden VA-anslutning 
Ny vattentäkt Högagärde 
Nybyggnad Rönnåsen 2 
Fjärravlästa vattenmätare 
Filmning VA-ledningar 
Byte av brandposter 
Löpande saneringar 
Sanatorieskogen 
Vegby Villagata 
Nybyggnad Lövåsen 
Nitta Väpnarvägen 
Energi- och miljöcenter (EMC) 
Timmele Annestorpsvägen 
Bilar 
Köttkulla reservbrunn och sandfilter 
Strängsereds infiltration 
Ulricehamns ARV kapacitetsökning 

2023 
2023 
2023–2024 
2023–2025 
2023–2024 
2023–2024 
2023–2024 
2023–2025 
2023–2025 
2023–2024 
2023–2025 
2023–2024 
2023 
2023–2025 
2023 
2023–2025 
2024 
2023–2025 
2023–2024 
2025 
2023–2025 

1,5 
2,0 
1,3 
9,0 
18,5 
4,0 
10,0 
1,2 
1,2 
1,6 
30,1 
12,0 
1,4 
20,5 
1,0 
28,0 
2,0 
2,0 
1,5 
2,5 
1,5 

Miljö ”Ge och ta”-byggnad 
Maskinhall 
Flispanna 

2024 
2024–2025 
2024 

2,0 
10,5 
1,0 

Övrigt Byte av tak samt solceller på Karlsnäsvägen 
GIS (Geografiskt informationssystem, alla nyttigheter) 
Ny infart och parkeringsplats Karlsnäsvägen 
Garage till beredskapsbilar 
Nytt kontor inklusive omklädningsrum 
Elverk verkstaden  

2024 
2023–2025 
2023 
2024 
2024–2025 
2023 

1,4 
5,0 
1,5 
1,7 
12,0 
1,6 
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Stubo AB 
Projekt Vad När Belopp (mnkr) 

Förtätning Stockrosen 1, etapp 2 
 
 

Rivning av befintlig byggnad, 44 
lägenheter och nybyggnation, 48 
lägenheter. Inväntar detaljplan.  

2025 130,0 mnkr 

Nybyggnation i Gällstad Radhus till samverkanshus. Inväntar 
detaljplan. 

2025 22,0 mnkr 

Ombyggnation och eventuell 
förtätning, Kullavägen Hökerum 

Om- och/eller nybyggnation på 
befintliga fastigheter i Hökerum.  

2025 65,0 mnkr 

Ombyggnation lokaler till 
lägenheter  

PÅ Storgatan 36 och Hemrydsgatan 4 
med fyra lägenheter i respektive 
fastighet 

2023 13,0 mnkr 

Fastighetsförbättringar Fönster, stammar, fasader, balkonger 
med mera 

2023–
2025 

45,0 mnkr 

Ombyggnation centralorten, 
Karlslätt 

Renovering etapp 1, 2, 3 av 4. 
Förtätning beroende på utfall från 
planprocess 

2023–
2025 

90,0 mnkr 
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1 Omvärldsanalys i Ulricehamns kommun 
Omvärldsläget förändras ständigt och likt alla kommuner är Ulricehamns kommun allt mer 
beroende av omvärlden, internationella och nationella beslut. Omvärldsanalysen tas fram av 
strategi- och utvecklingsenheten i samarbete med sektorerna. Under början av året 
sammanställs en övergripande analys. Sektorerna tar fram sin omvärldsanalys under februari 
och mars. 

Uppgifterna som analysen grundar sig på hämtas från källor såsom statliga myndigheter, 
SKR, nyhetsförmedlare, konferenser och utbildningar. Uppgifterna sammanställs och 
analyseras inom varje sektor. Nedan sammanfattas några övergripande områden och 
förändringar som starkt påverkar Ulricehamns kommun. Områden är belysta av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) i deras Vägval för framtiden 4. 

Uppgifterna i rapporten gäller till och med februari år 2022 och tiden dessförinnan. Varje 
sektorchef ansvarar för respektive sektorsuppgifter och giltigheten i materialet. 

2 Befolkning  

2.1 Omvärld 
Sveriges befolkning 
Sveriges befolkning förväntas öka till nästan elva miljoner år 2031. I framtiden beräknas 
folkmängden öka i en något långsammare takt än tidigare år. I Västra Götalands län 
förväntas folkmängden vara 1 897 900 år 2040, vilket är en ökning på 9,4 procent. 

Antal födda barn i Sverige 
Antal födda barn per kvinna förväntas fortsätta minska under första halvan av 2020-talet, för 
att sedan öka från år 2028. Om det inte hade varit för de stora födelsekullarna på 1990-talet 
som idag är i de mest barnafödande åldrarna, hade antalet födda barn minskat ännu mer. 
Antal födslar ökade dock år 2021 för första gången sedan år 2016. 

I vilken grad de ekonomiska följderna av covid-19 pandemin, Rysslands invasion av Ukraina 
och det osäkra ekonomiska läget påverkar barnafödandet de kommande åren är svårt att 
förutspå. Tidigare kriser och lågkonjunkturer har ofta inneburit en nedgång i barnafödandet.  

Utveckling för olika åldersgrupper  
De senaste åren har antalet barn i åldrarna 1–5 år minskat, gruppen förväntas fortsätta 
minska som en följd av det minskande barnafödandet. I slutet av 2020-talet beräknas det 
vara som minst i antal, med 30 000 färre än år 2021. 

Antalet barn i åldrarna 6–15 år har ökat varje år sedan 2010 och förväntas att fortsätta öka 
något de närmast kommande åren. Från mitten av 2020-talet till mitten av 2030-talet 
minskar antalet och år 2035 är de som lägst. 

År 2021 ökade gruppen 19–24 år i antal för första gången sedan 2013. Ökningen förväntas att 
fortsätta fram till mitten av 2030-talet 
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Gruppen 25–64 år har under lång tid ökat i antal och förväntas att öka. Dock är ökningen 
relativt liten sett till gruppens storlek.  

Antalet personer i åldrarna 65–79 år har ökat under 2010-talet, de kommande åren förväntas 
gruppen att minska något fram till år 2028. Därefter ökar antalet när 60-talisterna kommer 
in i gruppen. 

Gruppen 80 år och äldre har ökat i antal och förväntas att fortsätta att öka snabbt de 
kommande åren. Fram till år 2030 beräknas gruppen öka med drygt 250 000 personer i 
jämförelse med idag, vilket är en ökning med 44 procent.  

Migration 
Sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes i slutet av februari år 2022 har fram till 13 
april över fyra miljoner personer flytt från Ukraina till närliggande länder enligt FN:s 
flyktingorgan UNHCR. SCB har tagit fram fem scenarier för att ge en bild av hur 
flyktingströmmarna från Ukraina skulle kunna påverka Sveriges befolkning, beroende på 
vilket scenario som blir verklighet kommer flyktingströmmen påverka befolkningen i Sverige 
i olika grad.  

2.2 Ulricehamn 
Invånarantalet i kommunen har de senaste tio åren (2011–2020) haft en genomsnittlig 
ökning på 187 personer per år. Ökningen de kommande 10 åren förväntas vara högre i antal 
då ökningen i snitt per år förväntas vara 314 personer. Befolkningsökningen beror främst på 
inflyttningen till kommunen.  

Utveckling för olika åldersgrupper  
De kommande 10 åren väntas det enligt 
befolkningsprognosen 2022 i snitt födas 270 barn per 
prognos år. Från 1970 talet har den summerade 
fruktsamheten i Ulricehamns kommun varit högre än 
rikets genomsnittliga summerade fruktsamhet. Den 
summerade fruktsamheten förväntas fortsätta vara högre 
än rikets. 

Prognosen för 1–5 åringar indikerar en relativt jämn 
ökning fram till år 2031. Fram till år 2031 förväntas 
gruppen 1–5 år öka med 157 barn, till totalt 1626 barn. 
Prognosen för befolkningen i 80 år och äldre visar på en 
ökning med 641 personer till år 2031, till totalt 2269 
personer.   

Försörjningskvoten i kommunen förväntas bli högre under de kommande tio åren. År 2031 
förväntas kommunens försörjningskvot vara 89 (idag är den 88), 89 personer (0–19 år och 
65+ år) ska försörjas av 100 personer i arbetsför ålder (20–64 år) år 2031. 
 

Kommun Försörjningskvot 

Borås 76 

Tranemo 91,5 

Svenljunga 92 

Mark 88 

Herrljunga 88 

Falköping 88 

Riket 77 

Tabell 1: Försörjningskvot februari 2021 



6

3 Ekonomi 

3.1 Omvärld 
Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant 
höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska hotet om stängda gasflöden har höjt risken 
för ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin. Dock har öppningen av 
ekonomierna efter pandemin fått tjänstekonsumtionen att ta fart igen, vilket varit gynnsamt 
främst för södra Europa. Den höga inflationen urholkar dock köpkraften hos alla aktörer i 
nuläget, varför efterfrågetillväxten dämpas markant. Då även ECB (Europeiska 
centralbanken) behöver strama åt penningpolitiken för att komma till rätta med 
inflationsproblemen blir det en ”dubbel smäll” också i Europa: först stiger inflationen 
exklusive ränteutgifter kraftigt, därefter skjuter räntorna i höjden. Primärt drabbas 
konsumtion och investeringar. Framöver kommer även arbetsmarknaderna att påverkas men 
nuläget är ännu relativt starkt. 
 
Sammantaget kommer BNP i omvärlden att växa svagare 2023 än 2022, liksom 2022 
kommer visa svagare tillväxt än 2021. Omvärlden kommer således att i en allt mindre grad ge 
draghjälp till den svenska ekonomin. Efterfrågan för svensk exportindustri gynnas dock av 
den svaga svenska kronan. I juli månad i år var SEK 4 respektive 20 procent svagare mot 
EUR respektive USD jämfört med ett år sedan. 
 
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), som 
kom i slutet av augusti, visar i nominella termer på en relativt stark årlig 
skatteunderlagstillväxt på 4,4 – 4,9 procent för åren 2022–2025, vilket är en bra nivå. I reala 
termer, med hänsyn tagen till kostnadsökningar, ser det dock betydligt värre ut. Realt 
förväntas skatteunderlaget växa med i snitt 0,9 procent per år 2022–2025. Jämfört med de 
senaste 10 årens reala snitt på 1,7 procent innebär det en markant urholkning av 
kommunsektorns köpkraft. För 2023 är prognosen till och med negativ – att den reella 
köpkraften faller med nära 2 procent. 
 
Kostnadsökningarna slår igenom på bred front. Nästan alla inköp i verksamheterna blir 
avsevärt dyrare. KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 
procent, och mätte 8 procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna 
på livsmedel. Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var 
drivkraften bakom inflationsuppgången. Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i 
juli, börjat tryckas upp av högre boräntor. Mycket talar för att livsmedelspriserna i höst 
fortsätter att stiga mer än normalt. Likaså finns det en överhängande risk för att de redan 
höga elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i omvärlden, liksom en svag 
svensk krona, talar för att hög importinflation består en tid. 
 
Höjda pensionskostnader är också en faktor som många nu pekar på. Till en viss fördyring i 
och med det nya pensionsavtalet ska läggas en klart större fördyring genom den uppräkning 
som sker med inflationen. På investeringssidan har byggkostnaderna stigit snabbt. Det finns 
en bedömning om att kostnaderna för kollektivtrafikbolagen ökar med ca 20 procent nästa 
år. 
 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) prognostiserar i Cirkulär 22:28 att den svenska 
ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna 
(globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 
2022–2023. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023. 
 
I nuläget är efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. 
Konjunkturavmattningen kommer dock med tiden slutligen att synas på arbetsmarknaden: 
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sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år. En växande befolkning i arbetsför 
ålder gör dock att antalet sysselsatta personer ändå beräknas öka. Sannolikt kommer också 
företag att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på 
arbetskraft med efterfrågad kompetens. Sysselsättningen inom offentlig sektor antas inte 
vända ner, såsom i näringslivet, vilket blir en motverkande kraft till konjunkturnedgången. 
 
Efter två resultatmässigt starka år går de flesta kommuner och regioner in i detta med ett 
positivt utgångsläge. Men den snabba och ganska drastiska försämringen av 
förutsättningarna, och då särskilt till 2023, blir ändå utmanande att hantera. 

3.2 Ulricehamn 
Utifrån SKR:s skatteunderlagsprognoser, den prognostiserade befolkningsutvecklingen i 
Ulricehamns kommun samt inflationsprognoser är bedömningen att kostnaderna de 
kommande åren kommer att öka i snabbare takt än intäkterna. Dessutom träder ett nytt 
pensionsavtal ikraft 2023 med en högre avgiftsbestämd premie samtidigt som ett ökat 
prisbasbelopp också ger högre uppräkning av intjänat pensionsunderlag, vilket ger stor effekt 
på kommunens finansiella kostnader. 
 
Med den befolkningstillväxt som förväntas i kommunen följer ett omfattande behov av 
investeringar och därmed ökade kostnader. Dessutom har Ulricehamn samtidigt ett 
betydande behov av reinvesteringar i äldre byggnader och anläggningar.  
 

I investeringsbudget/investeringsplan för åren 2023–2025 planeras investeringar för nästan 
2 mdkr, vilket ska jämföras med tidigare år där utfallet har varit cirka 100–200 mnkr per år. 
Det innebär utökade driftkostnader på årligen minst 20–30 mnkr. Om inte effektiviseringar 
eller andra åtgärder vidtas samt om inte utökade statsbidrag tillkommer kommer 
resultatnivåerna kraftigt att försämras. 

4 Hållbar utveckling 
Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna åt alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Hållbar utveckling 
definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den ekologiska.  
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Figur 1 Agenda 2030:s mål, Biosfärmålen utgör basen och 
begränsning för andra mål

 

4.1 Ekologisk hållbarhet 
Inom dimensionen ekologisk hållbarhet måste två problemområden lösas för att vi ska klara 
vår överlevnad och det samhälle vi känner idag. Områdena är stoppa utarmningen av och öka 
biologisk mångfald samt hejda klimatförändringen. Att förstå kopplingen mellan 
utmaningarna är en viktig del av lösningen. Ju högre den biologiska mångfalden är ju 
stabilare blir våra ekosystem och dess motståndskraft mot förändring ökar, till exempel mot 
klimatförändring. Ekosystemen ger oss livsavgörande tjänster som till exempel pollinering 
men också verktyg att minska effekterna av klimatförändring som till exempel vattenhållande 
förmåga. 

Klimatanpassningsåtgärder måste öka så att innevånarnas hälsa och säkerhet tryggas. 
Behovet av insatser mot utarmning av biologisk mångfald ökar drastiskt för varje dag. 
Genom att arbeta med utgångspunkt från ekosystemens stabilitet, utnyttja och gynna 
ekosystemtjänsterna kan klimatarbetet bli effektivt och framgångsrikt samtidigt som den 
biologiska utarmningen minskar i kommunen. Arbetet behöver stärkas genom tvärsektoriellt 
samarbete, anpassad organisation, kompetensuppbyggnad och speciella resurser till natur- 
och miljövård samt klimatarbete. 
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4.2 Social hållbarhet 
Unga har drabbats hårdare av pandemin än befolkningen som helhet, främst när det gäller 
deras psykiska mående. Bland den yngsta åldersgruppen (16–29 år) finns en negativ trend 
gällande en ökning av oro, ångest och ängslan. Andelen som känner oro, ångest eller ängslan 
har ökat något i hela befolkningen men bland de som är 16 till 29 år uppger fyra av tio att de 
upplever lätta besvär och 15 procent att de upplever svåra besvär. Den yngsta åldersgruppen 
uppger även att de känt sig mer stressade än tidigare.  
 
Arbetslöshet är en utav flera riskfaktorer för psykisk ohälsa vilket i sin tur kan leda till olika 
sorters missbruk. Spelmissbruk är ett missbruk som kan komma att öka framöver. 
Folkhälsomyndigheten har redan rapporterat om ett ökat spelmissbruk bland de som redan 
innan pandemin hade ett problemspelande. 
 
Andelen invånare som sitter stilla mer än tio timmar per dag ökade från 20 till 25 procent 
under pandemin, främst bland unga och de med längre utbildning. I och med att en stor 
andel av mångas dagliga fysiska aktivitet kommer från transport till och från arbetet kan 
hemarbete leda till mindre fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten har minskat vilket delvis 
kan kopplas till att idrottsföreningar, idrottsanläggningar och simhallar har varit stängda 
eller haft minskad verksamhet vilket ger sämre förutsättningar för fysisk aktivitet, både för 
unga och äldre.  
 
Färre äter frukt och grönsaker och hemarbete har gjort att det går att se en ökning av 
konsumtion av sötade drycker. Det är av betydelse att beakta att grupper med låg 
socioekonomisk status kan behöva annan typ av stöd än bara kunskapsstöd för att förbättra 
sina matvanor, exempelvis strukturella förändringar i miljön, ett hälsosamt och prisvärt 
utbud av mat och måltider samt gemensamma insatser på flera arenor i lokalsamhället.  
 
I Ulricehamns kommun har den genomsnittliga frånvaron ökat på flera skolor från 
höstterminen år 2020 till höstterminen år 2021. Kommunen får vara vaksam för framtida 
ökning av frånvaro och eventuellt påverkan på elevernas fullföljda studier. Ulricehamns 
kommun ska inrätta en tvärsektoriell barnkonventionsgrupp för arbetet med barns 
rättigheter. 74 procent av kommunerna uppger att det saknas en prioritering för 
barnrättsarbetet hos politiken och att detta blir ett problem när implementering av 
barnkonventionen ska ske i verksamheterna.  Det är viktigt att prioritera barnrättsarbetet, 
kanske mer nu än någonsin, med tanke på vad pandemin för med sig för konsekvenser.   
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5 Utvalda trender i kommunen 

5.1 Komplexa samhällsutmaningar kräver nya 
arbetssätt  

Samverkan mellan myndigheter 
Organisatoriska utmaningar i samhället kräver högre grad av samverkan mellan samhällets 
aktörer. Inom ett flertal områden ökar kraven på samverkan, vilket syns i många av 
kommunens verksamheter. Verksamheter inom kommunen som ser att behovet av 
samverkan mellan varandra och andra aktör utanför kommunen kommer att öka är bland 
annat socialtjänsten, arbetsförmedlingen, psykiatrin, skolan och vård som både kan innefatta 
vård över organisationsgränserna mellan regionens och kommunens olika delar. 

Ett annat exempel är de ökade behoven av samverkan inom området funktionsnedsättning. 
Många individer har sammansatta behov och det ökar komplexiteten i arbetet och bidrar 
också till att kompetenskraven blir högre. Förväntningar från brukare och anhöriga kring 
vilka behov funktionshinderverksamhet ska kunna tillgodose har också blivit högre. Fler 
diagnoser och samsjuklighet berättigar och kräver andra insatser än tidigare. Detta bidrar till 
större fokus på samverkan och samordning mellan och inom huvudmännens 
ansvarsområden. 
 
Inom daglig verksamhet, som är en insats enligt LSS och SoL, ses en ökning av ärenden och 
även delvis ändrade behov av sysselsättning och arbetsformer för att möta upp personer med 
olika behov. Det är av betydelse att utveckla och erbjuda sysselsättning till personer som 
tidigare kan ha varit aktuella för arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen är att ge 
meningsfull sysselsättning och integrera personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser 
och i samhället. 
 

Samverkan med civilsamhället 

Kommuner har inte alltid möjlighet att lösa komplexa samhällsutmaningar på egen hand. En 
viktig part i samverkan är därför aktörer från civilsamhället. Sedan några år tillbaka har 
Ulricehamns kommun en struktur för hur samverkan med civilsamhället ska gå till. En 
förutsättning för att hitta gemensamma nämnare är mötesplatser med möjlighet att föra 
dialog. Utmaningar där samverkan är önskvärd är t.ex. ensamhet och landsbygdsutveckling. 

Barnrätt 

FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari år 2020. Barnkonventionen har ett tydligt 
fokus på barns rättigheter och behov. Särskilt framhävs barn med funktionsnedsättning och 
barn till föräldrar med funktionsnedsättning. Förändringen får konsekvenser på hur 
kommunen och riket får ställa om arbetssätt. 
Suicidprevention 
En regional handlingsplan för suicidprevention upprättades under år 2021 gäller till år 2025, 
omfattar alla kommuner och regionen i Västra Götaland och ligger som grund för en lokal 
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handlingsplan. Ett aktivt arbete pågår och innehåller en mängd aktiviteter under året för att 
stärka arbetet mot en nollvision av suicid. 
 
Integration 

Arbetsförmedlingen minskar insatser för gruppen arbetssökande som står långt från 
arbetsmarknaden. Gruppen kommer behöva arbetsmarknadsinsatser för att kunna matchas 
mot tillgängliga jobb. Arbetsmarknadsfrågorna ställer högre krav på samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och kommunerna, samt kommuner emellan. 
 
Antalet nyanlända har genomgått en svängning i den nationella politiken med kraftig 
minskad asylinvandring sedan 2015. Detta har dock på ett drastiskt sätt ändrats under början 
av år 2022 då ett stort antal krigsflyktingar från Ukraina förväntas komma till Sverige. 
Dessutom är fler människor än någonsin på flykt i världen idag. Om detta kommer att 
påverka antalet kvotflyktingar till vårt land är i dagsläget oklart. 
Arbetsmarknadsenheten i kommunen är helt beroende av externa medel för att upprätthålla 
någorlunda volymer för att tackla utmaningarna på arbetsmarknadsområdet och inom 
integrationen. 

5.2 Ökat behov av livslångt lärande 
Konkurrens om kompetens 

Befolkningstillväxten och personalomsättningen inom kommunen leder till att behovet av att 
rekrytera nya medarbetare befinner sig på en konstant hög nivå. Det ställs samtidigt allt 
högre krav på kommunens tjänster. Behovet av välutbildad personal stiger därmed successivt 
samtidigt som behovet av kompetensutveckling av medarbetarna i organisationen ökar. För 
att möta konkurrensen så behöver förvaltningen bl.a. utveckla nya och effektivare arbetssätt, 
ta stöd av en ökad digitalisering, öka antalet medarbetare som arbetar heltid och se över 
möjligheterna att göra det attraktivt arbeta längre 

Kommuner och regioner har under senare år, liksom arbetsmarknaden i övrigt, haft svårt att 
rekrytera. Bristen på arbetskraft har varit generell men konkurrensen om framförallt lärare, 
socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor har varit särskilt påtaglig.  

Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 132 
000 under perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under 
samma period, om inget förändras, i Sverige. Av de 13 200 anställda som välfärden behöver 
öka med varje år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, 
främst i äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de 
kommande tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och skola, då ökningen av antalet 
barn och unga inte är lika stor som i tidigare befolkningsprognoser. Antalet personer i 
arbetsför ålder, 20–66 år, ökar endast med i snitt 31 000 personer per år under perioden. Det 
ska täcka hela arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft. Paradoxalt nog är 
arbetslösheten just nu hög i riket. På lite längre sikt kvarstår dock problemet med 
arbetskraftsbrist särskilt då jobben i välfärden kräver rätt kompetens i kombination med 
utbildningskrav. 
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Rekryteringsbehovet framöver blir en reell utmaning för äldreomsorgen i Ulricehamns 
kommun. Utmaningen består till stor del i att vara attraktiv för dem som har rätt kompetens 
eftersom konkurrensen och efterfrågan kommer vara stort kommande år. Att differentiera 
arbetsuppgifter på flera yrkesgrupper och att kunna erbjuda vidareutbildning för 
medarbetarna är två delar i att vara en attraktiv arbetsgivare och att få medarbetare att 
stanna kvar och utveckla verksamheten.  

Att rekrytera och behålla socionomer är mycket svårt i dagsläget och det ser ut att bli ännu 
svårare år för år. Att i det läget låta socionomer använda så lite av sin yrkeskompetens i 
direkt klientarbete försämrar ytterligare utsikterna att få behålla personalen över tid, vilket 
sänker kvaliteten på det sociala arbetet. 
 
Enligt Skolverkets lärarprognos 2021, som utgår från 2020 års lärarsituation och sträcker sig 
fram till år 2035, kommer det fortsatt att vara brist på behöriga förskollärare och lärare fram 
till år 2035. Skolverket, Skolinspektionen och SKR menar att huvudmännen på grund av 
bristen på behöriga förskollärare och lärare, måste arbeta med att stärka kompetensen hos de 
medarbetare som redan finns och även rekrytera ny kompetens. 
 
Det finns en omfattande generell brist på yrkesutbildade och ett stort behov av personal. 
Behovet av att öka samarbetet med skola-näringsliv för att anpassa utbildningar är stort. 
Arbetsmarknadsefterfrågan beräknas överstiga tillgången på flera gymnasiala 
yrkesutbildningar år 2035 vilket medför risk för brist och i flera län risk för stor brist. 
Framskrivningar och bedömningar av arbetsmarknadsläget år 2035 för samtliga dessa 
gymnasiala utbildningsgrupper i alla 21 län visar att det är svårt att hitta rätt kompetens 
lokalt. I kompetenskartläggningen som gjordes december år 2021 svarade 62 procent att de 
anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens. 
 

Behov av kompetensutveckling 
Många av kommunens verksamheter ser ett behov av kompetensutveckling av befintlig 
personal för att klara av trycket på ökade förväntningar samt konkurrensen om kompetens.  
 
Inom skola (grundskola, särskola och gymnasium) kommer man med stor sannolikhet att 
stöta på pandemieffekter de närmaste åren kopplat till det faktum att främst gymnasieelever 
men även grundskoleelever omfattats av distansundervisning. Det är idag omöjligt att 
redogöra för vilka dessa effekter kommer att bli men det är sannolikt att vi står i någon form 
av utbildningsskuld. 
 
Grundskoleelevers förutsättningar att klara av studier vid gymnasieskolans nationella  

program är en viktig faktor för stora delar av verksamhetsområdet. I detta ryms 
förutsättningarna för eleverna att avgå med gymnasieexamen. I förlängningen handlar det på 
lokalplanet om hur många elever som hamnar inom det kommunala aktivitetsansvaret men 
även i bästa fall om inflödet till kommunal vuxenutbildning.  
 
Förslaget om en nationell struktur för kompetensutveckling innebär att rektorer, lärare och 
förskollärare ska få bättre möjligheter att under sitt yrkesliv bredda sin kompetens, utveckla 
sin undervisningsskicklighet, sitt ledarskap, specialisera sig eller göra karriär inom 
skolväsendet. 
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Verksamheten fastighet står inför utmaningar gällande bland annat kompetensutveckling för 
befintlig personal, så att medarbetare kan klara ny teknik och möta verksamheterna och de 
krav som ställs. Man måste bemöta ökade förväntningar på komfort och service från 
verksamheterna. Det i sin tur kräver högre standard på kommunens lokaler och fler 
medarbetare för att tillgodose högre service. Samverkan mellan verksamheterna med en ökad 
dialog skulle kunna vara en nyckel för att bättre bemöta behoven och möjliggöra 
kostnadseffektiva lokaler. 
 
För verksamheten lokalvård har den största utmaningen varit att hitta nya medarbetare med 
rätt kompetens. När personer med bristande svenskkunskaper anställs, behöver 
verksamheten också anpassas för tydligare kommunikation och arbetssätt för att undvika 
missförstånd. Samverkan inom förvaltningen, exempelvis med arbetsmarknadsenheten kan 
systematisera gångbara arbetssätt tillsammans.  
 

Digital kompetens 
I och med att samhället digitaliseras ökar behovet av digital kompetens inom alla sektorer. 
Utvecklingen går snabbt framåt och det sker omfattande förändringar av teknik, beteenden 
och samhället. Det krävs en god förmåga att bevara kompetens, kompetensutveckla och 
rekrytera nya kompetenser för att bibehålla och utveckla de kommunala tjänsterna. 
 
Verksamheten IT måste ständigt jobba med att öka kompetensen hos den egna personalen 
för att kunna leverera tjänster som stödjer den egna och verksamhetens utveckling. 
Infrastruktur och plattformar som drivs och tillhandahålls av IT måste ständigt utvecklas för 
att ge rätt förutsättningar för verksamheterna att leverera relevanta tjänster så väl internt 
som externt. Ett exempel är behoven av att öka de mobila arbetssätten som ställer nya krav 
på infrastrukturen. Därtill kommer flera aspekter som behöver designas in i våra 
arbetsprocesser, det rör sig exempelvis om öppna data, cybersäkerhet och digital 
långtidsarkivering (e-arkiv). 

5.3 Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
Omställningsförmåga och klimathot 
Kommunen är stor till ytan med verksamhet på många orter i glesbygd. Detta innebär mycket 
resor och ställer krav på samordning och god planering med robusta system och byggnader. 
Verksamheten behöver utveckla arbetet med att minska klimatpåverkan vid användning och 
produktion av lokaler. För verksamheten fastighet handlar det främst om drift, underhåll och 
ny-, om- och tillbyggnad av lokaler. Det gäller att minska klimatpåverkan över tid inom dessa 
områden samt att spara energi genom att införa nya teknologier. Verksamheten behöver 
också förbereda sig bättre inför kommande förändringar i klimatet såsom extraordinära 
mängder nederbörd, hård vind och längre torra perioder. Mätvärdesinsamling behöver även 
moderniseras på sikt med tanke på arbetsinsats och kvalité på de underlag som lämnas in. 
 
Varmare somrar samt regnigare och blåsigare vintrar ställer större krav på såväl 
installationer som klimatskal i Stubos fastigheter. Ökad sannolikhet för extrema 
väderhändelser (storm, översvämning med mera) kan komma att kräva åtgärder. 
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Krisberedskap är högst aktuellt att diskutera i samband med pandemin och att det måste 
finnas både lokaler, utrustning och personal som kan lösa akuta uppgifter. Reservkraft är 
viktig för att kommunen skulle kunna vara beredda inför framtida kriser. 
 
Maten står för en stor del av den totala klimatpåverkan. Hur maten hanteras påverkar miljön 
på många sätt, i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Genom ändrade matvanor kan till 
exempel utsläppen av växthusgaser minska. Det krävs medvetna val för att uppnå de lokala 
och nationella målen som rör livsmedel och offentliga måltider. Skogsbränder och andra 
naturkatastrofer kommer med stor sannolikhet att öka vilket kräver en god krisberedskap. 
Detta kommer att kräva snabba omställningar och nya arbetssätt för att klara leverans av de 
måltider som krävs. 
 
Under pandemin blev lokalvården mer medveten om vikten av att upprätthålla bemanning 
trots att sjukfrånvaron ökar. Vikariehantering i form av egna pooler eller tillgång till 
timvikarier är en nödvändighet för att klara uppdraget. Att ha lager och planer för 
förbrukningsmateriel har varit väsentligt under året. Beredskap för krisläge är angeläget att 
upprätthålla oavsett verksamhet inom hela organisationen.  
 

Säkerhetspolitiskt läge  
Det säkerhetspolitiska läget skapar osäkerhet och kommer med stor sannolikhet att påverka 
stora delar av vårt samhälle och Europa. Därför är det viktigt att ha en god beredskap, det 
gäller främst att se över rutiner för lagerhållning och ha en plan för framtida 
råvaruförsörjning samt stigande råvarupriser.  
 
Vi står idag inför ett pågående krig inom Europa. Till Sverige förväntas ett större antal 
flyktingar och dessa individers rättigheter och möjligheter till skolgång i kommunen kommer 
att påverka de flesta delar av verksamhetsområdet. Det blir allt mer uppenbart att påverkans-
operationer förstärker behovet av utbildningsväsendets fokus på området. I samband med 
sådana här händelser måste skolan också verka för att visa vikten av källkritik samt hur 
spridning av uppgifter på sociala medier kan påverka individer och samhälle. Dessutom 
behöver skolan också tillgodose att barn och unga får med sig hur man ska hantera all den 
information som pumpas ut i dagens samhälle. 
 
Krig och kriser i världen i kombination med ökat fokus på kriminalitet, våld och 
motsättningar i Sverige skapar en ökad upplevelse av otrygghet. 
 

Cyberattacker  
Brottsligheten har under en lång tid ökat inom det digitala och är idag en omfattande 
”industri” som omsätter stora summor pengar varje år (år 2021 beräknades den totala 
kostnaden för cyberattacker uppgå till cirka 6 biljoner dollar, summan förväntas öka till ca 
10–11 biljoner dollar år 2025 globalt sett). Olika typer av attacker ökar så väl mot företag, 
privatpersoner som det offentliga. I takt med att teknik utvecklas, utvecklas även angreppen.  
Europa har satt upp starkt skydd för den personliga integriteten genom bland annat 
dataskyddslagen, GDPR. Samma skydd finns exempelvis inte i USA vilket Schrems II-domen 
har tydliggjort. I med detta försvåras användandet av molntjänst som idag starkt driver på 
digitaliseringen i världen.  
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Pandemin  
Även år 2021 har varit starkt präglat av covid-19 pandemin. Personer med 
funktionsnedsättning är en särskilt sårbar grupp utifrån begränsade möjligheter till 
delaktighet i samhället och risk för ökad isolering. Det kan vara svårigheter för vissa brukare 
att förstå pandemin och dess konsekvenser, vilket kan innebära svårigheter att följa 
restriktioner och även skapa oro hos brukaren. Detta innebär att flertalet brukare också 
känner sig mer isolerade och det finns risk för ökad psykisk ohälsa. Just genom att 
målgruppen är beroende av andra för sin livsföring ökar det utsattheten. 

5.4 Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 
Flyttmönster 
I spåren av pandemin visar statistik att trots fortsatt urbanisering så ökar utflyttningen från 
storstäderna i Sverige. Det är särskilt barnfamiljer och högutbildade som flyttar till framför 
allt storstadsnära mindre städer. Större boyta till lägre pris och enklare livspussel lockar unga 
familjer. Ökat distansarbete kan ha effekter på bland annat bostadsmarknaden och miljön i 
och med minskad pendling. Om fler får möjlighet att distansarbeta torde fler kunna välja 
boendeplats utifrån andra kriterier än arbetsplatsen. Eventuellt kan ändrade boendemönster 
bidra till ett ökat underlag för rekrytering på den lokala arbetsmarknaden. Utvecklingen talar 
för att människor i allt högre utsträckning väljer, och vill kunna välja, utbildning och arbete 
oberoende av bostadsort. Samtidigt finns också ofta rätt kompetens för organisationer och 
företag på andra orter än där man är lokaliserad.  
 

Kontorslokaler  
Pandemin har påverkat användningen av kontorslokaler. Ett mer digitalt och flexibelt sätt att 
jobba ökar möjligheterna för arbetsgivaren. Det geografiska området för rekrytering blir 
större om arbetsgivaren erbjuder lösningar för hemarbete kombinerat med aktivitets-
/verksamhetsbaserade kontorslösningar. Behovet av nya cellkontor kan nästan utebli om 
man tar lärdom av pandemins nya sätt att arbeta. 
 

5.5 Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 
Medvetenhet om att det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara 
klimatmålen i Agenda 2030 har ökat det senaste decenniet. Synbara konsekvenser av 
klimatförändringar har skyndat på denna utveckling. Omställningen skapar nya 
förväntningar och krav på hållbara konsumtionsmönster och produktionssätt för både 
länder, företag och enskilda individer. 

Klimatpåverkan kan komma att innebära tillfälliga påfrestningar på verksamheterna och dess 
personal och krav på att tillföra nya kompetenser samtidigt som ett ökat miljömedvetande 
ställer krav på att kommunerna som arbetsgivare möter de behov detta medför.  
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Klimatförändringar 
Stubo har för att vara en lokal kraft i omställningen till ett hållbart Ulricehamn uppdaterat 
sin strategiska plattform, som bland annat inkluderar vision, mission och affärsidé. Stubo har 
bland annat utgått från ägardirektiv och Agenda 2030 och har tagit fram mål och aktiviteter 
för sin verksamhet. 

De rådande klimatförändringarna gör att verksamheten behöver arbeta med färdmedel inom 
hemtjänst och hemsjukvård. Redan idag används elbilar och gasbilar, och andelen av det 
totala antalet bilar bör öka. Trygghetskameror nattetid kan minska körande.
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1 Inledning 
Moms tillkommer för vissa taxor 

En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt 
mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar 
för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, 
äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg) 
är undantagen från skatteplikt. 

Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är 
exklusive moms tillkommer moms vid debitering. 

Tillämpning av maxtaxor – kommunstyrelsen kan besluta om anpassningar i vissa fall 

Inom flera verksamheter finns det av riksdagen beslutade maxtaxor med bland annat 
reglerade takbelopp med mera. Det innebär att beslut i riksdagen kan innebära förändringar 
som påverkar taxorna i de kommunala verksamheter som omfattas av statligt reglerade 
maxtaxor. Till följd av sådana beslut i riksdagen kan det därför finnas behov av att 
kommunen beslutar om anpassning av taxan.  

Vid framtida beslut av riksdagen där besluten i någon form påverkar taxan under ett 
pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av taxan i 
Ulricehamns kommun.  

Påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning 

Ulricehamns kommun tar ut maxbelopp för påminnelseavgifter, inkassokostnader och 
kostnad för avbetalning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 
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1.1 Bygga, bo och miljö 
 

Avgifter för prövning och tillsyn av livsmedel, tobak mm. 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Tillsyn livsmedel offentlig kontroll 1 410 kr/tim 1 508 kr/tim 

Tobak tillsyn 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Tillstånd tobak 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Tillfälligt tillstånd Tobak 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Folköl 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Tillsyn receptfria läkemedel 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

 

Avgifter för prövning och tillsyn, övrigt 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Kemikalier 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Miljöfarlig verksamhet 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Hälsoskydd 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Solarier 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Foder eller animaliska biprodukter 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Sprängämnesprekursorer 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

 

Tillstånd och prövning av serveringstillstånd 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Ansökan och förändring i serveringstillstånd 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Avgift för kunskapsprov 1 026 kr/tillfälle 1 098 kr/tillfälle 

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Fast tillsynsavgift serveringsställen, med öppettider till kl 02.00 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för alkoholservering beroende på omsättning 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Påminnelse 1 och 2 försenad restaurangrapport 1 026 kr 1 098 kr 

Extra kontroll 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Försvårad delgivning 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 
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Jakträttsavgift för all jakt (exkl. moms) 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Arrendeavgift jordbruksmark Enligt regler för arrenden Enligt regler för arrenden 

Arrendeavgift för betesmark Enligt regler för arrenden Enligt regler för arrenden 

Jaktzon 4 Ingen begränsning av utövning av all jakt 126 kr/ha/år + administrativ 
avgift 

126 kr/ha/år + administrativ 
avgift 

Jaktzon 3 Begränsad jakt på grund av friluftsliv 107 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

107 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

Jaktzon 2 Starkt begränsad av boende och friluftsliv 54 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

54 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

Jaktzon 1 Jakt ej tillåten förutom eftersök och skyddsjakt 21 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

21 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

1.2 Avgifter för nyttjande av allmän platsmark 
Taxan gäller för all kommunal allmän platsmark, gata, park och natur 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Administrativ avgift per upplåtelse och avtal 600 kr 600 kr 

Vid ianspråktagande av mark före och/ eller efter upplåten 
tid 

3 x fastställd taxa 
+ administrativ avgift 

3 x fastställd taxa 
+ administrativ avgift 

Byggetableringar (byggställningar, bodar, upplag, containrar, 
byggkranar) 

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

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

 
Evenemang 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Cirkus 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 
Stora evenemang med inträde, över 500m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 
Mindre evenemang med inträde, max 500m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 
Fotografering och filminspelning 300 kr/påbörjat dygn 300 kr/påbörjat dygn 

Evenemang utan inträde Endast administrativ 
avgift 

Endast administrativ 
avgift 

Ideella föreningar utan inträde Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Försäljning 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

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

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

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

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

Försäljning 
500 kr/påbörjad 7-
dagarsperiod 

500 kr/påbörjad 7-
dagarsperiod 

Matvagn, foodtruck m.m.  20 kr/påbörjat dygn 20 kr/påbörjat dygn 
Fasta kiosker/gatukök eller liknande – med plats för sittande 
gäster 

50 kr/ m²/månad 50 kr/ m²/månad 

Fasta kiosker/gatukök eller liknande – för avhämtning 25 kr/ m²/månad 25 kr/ m²/månad 
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Övrigt 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Uppställning av fordon, max 500 m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 
Uppställning av fordon, över 500 m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 
Reklamskyltar, trottoarpratare, ej bygglovspliktiga, ej Storgatan 800 kr/påbörjad månad 800 kr/påbörjad månad 
Tidningsställ/varuställ/reklamställ 1 000 kr/st/år 1 000 kr/st/år 

Ideella aktiviteter 
Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser, inom 
centralorten 

5 kr/m²/påbörjad 
månad 

5 kr/m²/påbörjad månad 

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser, utom 
centralorten 

1 kr/m²/påbörjad 
månad 

1 kr/m²/påbörjad månad 

 
Marknyttjande 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Användande av allmän platsmark 2 kr/ m²/påbörjad 
månad 

2 kr/ m²/påbörjad månad 

 
Avvikelser 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Storgatan 1,5 m från fasadliv Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Skolklasser och välgörenhet Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

 
Torghandel 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Tillfällig försäljning 1–5 kalenderdagar per år 0 kr/tillfälle 0 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 1–5 m², 1–29 kalenderdagar per kvartal (minst 6 
kalenderdagar på ett år) 200 kr/tillfälle 200 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 5,1–30 m², 1–29 kalenderdagar per kvartal 
(minst 6 kalenderdagar på ett år) 350 kr/tillfälle 350 kr/tillfälle 

Fast försäljning 1–5 m², minst en månad 500 kr/påbörjad månad 500 kr/påbörjad månad 

Fast försäljning 5,1–30 m², minst en månad 800 kr/påbörjad månad 800 kr/påbörjad månad 
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1.3 Parkering 
Överträdelser av bestämmelser i trafikförordningen 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud att stanna och 
parkera fordon 900 kr 900 kr 

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

1 000 kr 1 000 kr 

Parkerat på plats med förbud att parkera fordon 700 kr 700 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt trafikförordningen 500 kr 500 kr 

 

Överträdelser av lokala trafikföreskrifter 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud att stanna 
och parkera fordon 900 kr 900 kr 

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

1 000 kr 1 000 kr 

Parkerat fordon på plats med förbud att parkera 700 kr 700 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt lokal 
trafikföreskrift 500 kr 500 kr 

 

Trafik, gata och parkering 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Nyttoparkeringstillstånd 1 år 2 500 kr/år 2 500 kr/år 

Nyttoparkeringstillstånd 1 månad 350 kr/mån 350 kr/mån 

Trafikö 1 350 kr exkl. moms 
april-okt 1 350 kr exkl. moms april-okt 

Extra trafikö 450 kr exkl. moms april-
okt 450 kr exkl. moms april-okt 

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

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

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

Utebliven inrapportering av asfaltsskarv vid återställd schakt 5 000 kr/st 5 000 kr/st 

Brister på arbetsplatser på väg enligt handbok Arbete på väg 5 000 kr/st 5 000 kr/st 

Trafikmätning 3 000 kr/st 1 000 kr/st 

Dispens för tunga, långa, höga och breda transporter 600 kr/dispens 600 kr/dispens 

Flyttning av fordon från gatumark, enligt gällande lagstiftning 
(fordonsägaren debiteras) 1 500 kr/fordon 1 500 kr/fordon 

Flyttning av fordon från tomtmark, enligt gällande lagstiftning 
(tomtägaren debiteras om fordonsägaren är okänd) 1 500 kr/fordon 1 500 kr/fordon 

Uppställning av fordon vid fordonsflytt 30 kr/dygn 30 kr/dygn 
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1.4 Tomtavgifter 
Fastighetsbildning ingår inte i taxan om inte annat anges, vid fler intressenter på samma 
tomt blir det budgivning 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Byggrätt enligt gällande detaljplan med total möjlig byggrätt, kr/m² BTA 
för Parhus/radhus/flerbostadshus, inkl. gata, fastighetsbildning, 

lägst 500 kr/m² 
BTA 

lägst 500 kr/m² BTA 

 

Villatomter 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

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

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

Villatomter, övriga orter lägst 50 kr/m² lägst 50 kr/m² 

 

Industri- och servicetomter 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Vist industriområde 170 kr/m² 170 kr/m² 

Hester industriområde 170 kr/m² 170 kr/m² 

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

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

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning, oterrasserad. 200 kr/m² 200 kr/m² 

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning, oterrasserad. 170 kr/m² 170 kr/m² 

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/hotell sk. "Servicetomt", 
grovterasserad. 250 kr/m² 250 kr/m² 

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/ hotell sk. "Servicetomt", 
oterrasserad. 200 kr/m² 200 kr/m² 

Industrimark i Gällstad, Hökerum och Timmele lägst 60 kr/m² lägst 60 kr/m² 

Industrimark, övriga orter lägst 10 kr/m² lägst 10 kr/m² 
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1.5 Bygglov, detaljplaner och planärenden 
Bygglov, detaljplaner med mera 

I de flesta fall är kostnaden för bygglov eller planer beroende av storleken på det som ska 
byggas. Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för olika bygg 
eller planärenden som förekommer. Som regel får man också betala separata avgifter för 
nybyggnadskarta, utstakning, kontrollmätning och planavgift. Kontakta en handläggare för 
närmare besked om dina kostnader. Taxorna ska ses ihop med bilagan Taxa för 
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023. I denna finns definitioner och 
beräkningsgrunder samt en genomgång om hur dessa ska användas.  

 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Timtaxa vid bygglovs-, plan-, kart- och mätarbete  1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Anmälan HF2*mPBB*OF*XF OF*summaHF2*mPBB*XF 

Prövning för bygglov (HF1+HF2)*mPBB*OF*XF OF*(summaHF1+summaHF2)*mPBB*XF 

Villkorsbesked 40 mPPB 40 mPPB 

Ingripandebesked 40 mPPB 40 mPPB 

Förhandsbesked inom plan 60 mPBB 60 mPBB 

Förhandsbesked utom plan 200 mPBB 200 mPBB 

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

Kommuniceringsavgift KOM*mPBB KOM*mPBB 

Avslag (lov) HF 1 summaHF1*OF*mPBB 

Vägrat startbesked (lov, anmälan) 0,25 HF2 summaHF2*OF*mPBB 

Avvisat ärende 20 mPBB 20 mPBB 

Återtagen ansökan (påbörjad handläggning) 1 026 kr/tim summaHF1*OF*mPBB 

Försvårad delgivning 1 026 kr/tim 20 mPBB 

Planavgift vid bygglov mPBB*PF*OF mPBB*PF*OF 

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

PF 100 PF100 

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

PF 60 PF 60 

Planavgift detaljplaner 1987–2016 
nybyggnad/tillbyggnad> 50% av huvudbyggnad PF 74 PF 74 

Planavgift detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, 
ändring av funktion m.m.> 50 m2 BTA PF 35 PF 35 
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Planärenden 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

 
Taxa budgetåret 

Planbesked liten åtgärd 300 *mPBB 300 *mPBB 

Planbesked medelstor åtgärd 350 *mPBB 350 *mPBB 

Planbesked stor åtgärd 400 *mPBB 400 *mPBB 

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

75 000 kr 79 000 kr 

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad problematik, 
begränsad sakägarkrets. 160 800 kr 169 000 kr 

Klass 3, Normalt planärende med normal planproblematik 
och ej alltför stort område och sakägarkrets. 268 100 kr 281 000 kr 

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

375 400 kr 394 000 kr 

Klass 5, Komplext planärende med omfattande 
planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets. 482 600 kr 507 000 kr 

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

643 600 kr 676 000 kr 

Oklara förutsättningar, när ärendet ej går att hänföra till 
någon av klasserna 

1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

 

Kart- och mättaxa 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Bygglovskarta 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Förenklad nybyggnadskarta mPBB*NFK mPBB*NFK 

Nybyggnadskarta mPBB*NFK mPBB*NFK 

Kartprodukt och mätning vid strandskydd mPBB*NFK mPBB*NFK 

Utstakningsavgift mPBB*UF  

Grovutstakning  4 400 kr 

Finutstakning  5 500 kr 

Lägeskontroll mPBB*MF 2 700 kr 

Tillägg per punkt  549 kr 

Grundkarta 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Inmätning av objekt utöver det som ingår i grundkartan 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Gränsutvisning/gränsutredning 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Digitalt ortofoto, KF=7,5 mPBB*KF*HA mPBB*KF*HA 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

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

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

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

Utskrift mPBB*A*ÅF mPBB*A*ÅF 

 

Kommentar 

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

 

1.6 Barn och utbildning 

Barnomsorg 
Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 
dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 52 410 kr för 2022.  

Taxorna för förskola och fritidshem följer de belopp som anges i Skolverkets föreskrift.  

Avgifter för barn i förskola och pedagogisk omsorg indexuppräknas och baseras på 
inkomstaket. Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket 2023 kommer. 
 
Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5% samtliga 
månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år. 

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

 
  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande inkomst högst 1 572 kr/mån högst 1 572 kr/mån 

Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande inkomst högst 1 048 kr/mån högst 1 048 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande inkomst högst 524 kr/mån högst 524 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 
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Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) från 1 augusti det 
år de fyller 3 år till och med juli det år barnet fyller 6 år 

För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
enligt skollagen 2a § 9 utgår inte någon avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka. 
 

Avgift för barn i fritidshem - gäller barn som går i förskoleklass eller skola. 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande inkomst högst 1 048 kr/mån högst 1 048 kr/mån 

Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande inkomst högst 524 kr/mån högst 524 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade inkomst högst 524 kr/mån högst 524 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 

För barn i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt skollagen 2a § 9 erbjuds 
alla barn allmän förskola 15 timmar/vecka avgiftsfritt, verksamheten bestämmer hur 
vistelsetiden förläggs. 

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/pedagogisk omsorg 
bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett oberoende 
om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet.  

 

Skollovstaxa 
För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 100 kr ut per beställd dag. 

Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 år. Fritidsbarn avser 
barn 6–12 år (det vill säga från och med augusti det år barnet fyller 6 år). 

 

Regler för barnomsorg och förskola 
Ändrad bruttoinkomst ska omgående anmälas via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se 

Vårdnadshavares gemensamma arbetstider (veckovis återkommande) ska ligga till grund för 
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska nytt schema meddelas via appen Tieto Edu. 

Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. 
Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som 
sjukdom, ferier, etcetera. 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Barn 1 högst 1 093 kr/mån högst 1 093 kr/mån 

Barn 2 högst 728 kr/mån högst 728 kr/mån 

Barn 3 högst 364 kr/mån högst 364 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 
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Uppsägning av plats sker via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se. Uppsägningstiden är två 
månader. 

Avgift debiteras via faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den 
sista vardagen i månaden. Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler. Om 
avgiften för två månader förfallit och fakturorna fortfarande är obetalda, skickar kommunen 
meddelande till dig som vårdnadshavare. Rektor tar beslut om avstängning av 
omsorgsplatsen. Beslutet tas med 14 dagars varsel. Vårdnadshavare ska lämna uppgift om 
inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift 
inte lämnas kommer maximal taxa att gälla. 

 

Kulturskoleavgift 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Kulturskoleavgift 1:a barnet 725 kr/termin 725 kr/termin 

Kulturskoleavgift 1:a barnet två ämnen 1 088 kr/termin 1 088 kr/termin 

Kulturskoleavgift 2:a barnet 375 kr/termin 375 kr/termin 

Kulturskoleavgift 2:a barnet två ämnen 563 kr/termin 563 kr/termin 

Kulturskoleavgift 3:e barnet 375 kr/termin 375 kr/termin 

Kulturskolevgift 3:e barnet två ämnen 563 kr/termin 563 kr/termin 

Prövningsavgift 500 kr 500 kr 
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1.7 Stöd och omsorg 
Funktionsnedsättning 

Alla beslut enligt LSS.  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Måltidsabonnemang per månad, gruppbostad 2 602 kr/mån 2 862 kr/mån 

Frukost 19 kr 21 kr 

Lunch 37 kr 41 kr 

Mellanmål 11 kr 12 kr 

Kvällsmål 36 kr 41 kr 

Lunch daglig verksamhet 56 kr exkl. moms 66 kr exkl. moms 

Serviceinsatser inom FN 311 kr/tim 338 kr/tim 

Ledsagarservice inom SoL 165 kr/tim 179 kr/tim 

 
Individ- och familjeomsorg 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret 

IFO; frukost 19 kr 21 kr 

Korttidsplats socialpsykiatri 94 kr/dygn 102 kr/dygn 

IFO; kvällsmål 36 kr 41 kr 

Förbrukningsartiklar 144 kr/mån 157 kr/mån 

 
Äldreomsorg 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Hemtjänst 1, ej dagliga insatser 550 kr/mån 625 kr/mån 

Hemtjänst 2, dagliga insatser 852 kr/mån 925 kr/mån 

Vård- och omsorgsboende 1 977 kr/mån Samma som maxtaxa 
Socialstyrelsen 

Tillfälliga omvårdnadsinsatser 311 kr/tim 338 kr/tim 

Dygnspriskostnad för korttidsvistelse exkl. kost 94 kr/dygn 102 kr/dygn 

Grundavgift medboende vård- och omsorgsboende 714 kr/mån 875 kr/mån 

Serviceinsatser inom SoL, äldreomsorg och  
Funktionsnedsättning 311 kr/tim 338 kr/tim 

Ledsagning inom SoL 165 kr/tim 179 kr/tim 

Särskilda näringsprodukter inom kommunal 
Hemsjukvård 1 942 kr/mån 2 110 kr/mån 

Trygghetslarm 231 kr/mån 251 kr/mån 

Förbrukningsartiklar 144 kr/mån 157 kr/mån 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Influensavaccin Samma taxa som i Västra 
Götalandsregion 

Samma taxa som i 
Västra 
Götalandsregion 

Grundavgift hemsjukvård nivå 1  136 kr/mån 

Grundavgift hemsjukvård nivå 2 341 kr/mån 370 kr/mån 

Förenklat biståndsbeslut 252 kr/mån  

Färdtjänst 

Egenavgift ungdom, åldersgrupp 0–19 år 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 44 kr/resa 48 kr/resa 

Ulricehamn – Borås 110 kr/resa 120 kr/resa 

Ulricehamn – Falköping 128 kr/resa 139 kr/resa 

Ulricehamn – Herrljunga 128 kr/resa 139 kr/resa 

Ulricehamn – Mullsjö 128 kr/resa 139 kr/resa 

Ulricehamn – Tranemo 121 kr/resa 131 kr/resa 

Ulricehamn – Jönköping 128 kr/resa 139 kr/resa 

Ulricehamn – Härryda 233 kr/resa 254 kr/resa 

Ulricehamn – Bollebygd 168 kr/resa 183 kr/resa 

Ulricehamn – Mölndal 275 kr/resa 299 kr/resa 

Ulricehamn – Göteborg 275 kr/resa 299 kr/resa 

Resor inom annan kommun 82 kr/enkelresa 89 kr/enkelresa 

Egenavgift för arbetsresor 35% av egenavgift för färdtjänstresa 35% av egenavgift för 
färdtjänstresa 

 
Egenavgift vuxen, åldersgrupp 20 år och äldre 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 56 kr/resa 60 kr/resa 

Ulricehamn – Borås 144 kr/resa 157 kr/resa 

Ulricehamn – Falköping 166 kr/resa 180 kr/resa 

Ulricehamn – Herrljunga 166 kr/resa 180 kr/resa 

Ulricehamn – Mullsjö 166 kr/resa 180 kr/resa 

Ulricehamn – Tranemo 154 kr/resa 167 kr/resa 

Ulricehamn – Jönköping 166 kr/resa 180 kr/resa 

Ulricehamn – Härryda 287 kr/resa 312 kr/resa 

Ulricehamn – Bollebygd 204 kr/resa 222 kr/resa 

Ulricehamn – Mölndal 342 kr/resa 372 kr/resa 

Ulricehamn – Göteborg 342 kr/resa 372 kr/resa 

Resor inom annan kommun 82 kr/enkelresa 89 kr/enkelresa 

Egenavgift för arbetsresor 35% av egenavgift för färdtjänstresa 35% av egenavgift för 
färdtjänstresa 
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1.8 Måltider 
Måltidspriser äldreomsorg 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Dygnsabonnemang av mat 4 388 kr/mån 4 590 kr/mån 

Matdistribution matportioner 60 kr/portion 63 kr/portion 

Matdistribution dessert 15 kr/portion 16 kr/portion 

Matdistribution kvällsmål 35 kr/portion 37 kr/portion 

Mat korttidsboende 146 kr/dygn 153 kr/dygn 

Måltidsabonnemang - palliativ vård 500 kr 523 kr 

 

Måltidspriser övriga 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Personallunch 56,25 kr exkl. moms 66 kr exkl. moms 

Personallunch studerande 56,25 kr exkl. moms 66 kr exkl. moms 

Externa gäster 75,89 kr exkl. moms 89 kr exkl. moms 
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1.9 Kultur och fritid 
 

Kostnadskategorier 

Kategori 1 - avser ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma i 
Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för 
erhållande av kommunala bidrag. 

Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i 
Ulricehamns kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala 
bidrag. 

Kategori övriga - övriga föreningar och privata förhyrare.  

* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal. 

**Vid entrébelagda arrangemang betalar kunden 10–20% av biljettintäkt brutto. Dock lägst 
lokalens timtaxa och eventuell tillkommande personalkostnad. 

*** Bibliotekets taxor kan komma att ändras under innevarande år då nytt gemensamt 
bibliotekssystem införs. Taxorna kommer då vara gemensamma med övriga kommuner i 
Sjuhärad. 

Bibliotek*** 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Första påminnelse 10 kr 10 kr 

Andra påminnelse 20 kr 20 kr 

Räkning (efter 31 dagar) 20 kr 20 kr 

Förlorat lånekort 10 kr 10 kr 

Utskrift från PC/sida svartvitt/färg, kopiering A4 1,60 kr/3,20 kr exkl. 
moms 

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

Kopiering A3 svartvit/färg 3,20/6,40 kr exkl. moms 3,20/6,40 kr exkl. moms 

Schablonbelopp bok vuxen, ljudbok 200 kr 200 kr 

Schablonbelopp bok barn, ljudbok 150 kr 150 kr 

Schablonbelopp CD musik 50 kr 50 kr 

Schablonbelopp DVD 350 kr 350 kr 

Schablonbelopp tidskrifter 50 kr 50 kr 

Scenmoduler 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Scenmoduler 1-10 st (1-10m2) 368 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

386 
kr/arrangemangsdygn 
exkl. moms 

Scenmoduler 11-20 st (11-20m2) (halv scen) 600 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

630 
kr/arrangemangsdygn 
exkl. moms 

Scenmoduler 21-40 st (21-40m2) (hel scen) 736 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

773 
kr/arrangemangsdygn 
exkl. moms 
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Övrigt 

Provision om 20% av sammanlagd försäljning av de verk som sålts på utställningar när 
kultur ansvarar för bemanning.  

Hyra av scenen i Stureparken är kostnadsfri, men avgift enligt gängse taxor för 
markupplåtelse tas ut av miljö- och samhällsbyggnad.  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Gårdskort, årskort 40 kr  

 

Ishall 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Ishall kategori 1 70 kr 74 kr 

Ishall kategori 1, vecka 16-31 utanför säsong  111 kr 

Ishall kategori 2 232 kr 244 kr 

Ishall kategori 2, vecka 16-31 utanför säsong  366 kr 

Ishall övriga 714 kr 1 500 kr 

Ishall övriga, vecka 16-31 utanför säsong  1 500 kr 

Ishall matchtaxa kategori 2 360 kr 378 kr 

Ishall matchtaxa kategori 2 vecka 16-31 utanför säsong  567 kr 

Ishall specialidrottsförbund 360 kr 378 kr 

Entrébelagda arrangemang ishall kategori 1, 2** 10% biljettintäkt 
(brutto) 

10% biljettintäkt 
(brutto) 

Entrébelagda arrangemang ishall övriga** 20% biljettintäkt 
(brutto) 

20% biljettintäkt 
(brutto) 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1 150 kr 158 kr 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1 vecka 16-31 utanför 
säsong  237 kr 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2 300 kr 315 kr 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2 vecka 16-31 utanför 
säsong  1 500 kr 

Skolor utanför kommunen 440 kr 462 kr 

 

Lassalyckans idrottsanläggning 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Lassalyckan fotboll 5 mot 5 kategori 1 25 kr 26 kr 

Lassalyckan fotboll specialidrottsförbund 7 mot 7  150 kr 158 kr 

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 1 42 kr 44 kr 

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 2 106 kr 111 kr 

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 övriga 160 kr 168 kr 

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 1 70 kr 74 kr 

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 2 230 kr 242 kr 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Lassalyckan fotboll specialidrottsförbund 11 mot 11 300 kr 315 kr 

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 övriga 530 kr 556 kr 

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 1, vinterplan 102 kr 107 kr 

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 2, vinterplan 340 kr 357 kr 

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 övriga, vinterplan 664 kr 697 kr 

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11 kategori 1 136 kr 156 kr 

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11 kategori 2 450 kr 518 kr 

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 matchtaxa kategori 2 250 kr 263 kr 

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11 övriga 800 kr 920 kr 

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag, arrangemang kategori 1 150 kr/plan 158 kr/plan 

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag, arrangemang kategori 2 300 kr/plan 315 kr/plan 

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang, 
skidspår/spår/stadion kategori 1 

150 kr/tim (max 8 
timmar per 
arrangemangsdag) 

158 kr/tim (max 8 
timmar per 
arrangemangsdag) 

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang, 
skidspår/spår/stadion kategori 2 

300 kr/tim (max 8 
timmar per 
arrangemangsdag) 

315 kr/tim (max 8 
timmar per 
arrangemangsdag) 

Lassalyckans stadionområde /övriga ytor för mässor, försäljning, 
vallabussar 1 500 kr/dygn 1 575 kr/dygn 

Tillgång till el sommartid vid Lassalyckan stadion- och friluftsområde 500 kr/dygn 525 kr/dygn 

Tillgång till el vintertid vid Lassalyckan stadion- och friluftsområde 1 500 kr/dygn 1 575 kr/dygn 

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

150 kr/grupp med 
minst 5 deltagare 

158 kr/grupp med minst 
5 deltagare 

Tillkommande personalkostnad vid röd dag samtliga anläggningar 600 kr 630 kr 

 

Sekretariatvagn och toalettvagn 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Sekretariatvagn/arrangemangsdygn 400 kr exkl. moms 420 kr exkl. moms 

Sekretariatvagn/övriga dygn 80 kr exkl. moms 84 kr exkl. moms 

Toalettvagn/tillfälle 2 000 kr exkl. moms 2 500 kr exkl. moms 

 

Skolornas lokalhyror 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Facksal kategori 1* 75 kr exkl. moms/tim 75 kr exkl. moms/tim 

Facksal övriga* 150 kr exkl. moms/tim 150 kr exkl. moms/tim 

Datasal kategori 1* 225 kr exkl. moms/tim 225 kr exkl. moms/tim 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Datasal övriga* 450 kr exkl. moms/tim 450 kr exkl. moms/tim 

Cafeteria kategori 1* 75 kr/tim 75 kr/tim 

Cafeteria övriga* 150 kr/tim 150 kr/tim 

Videokonferensanläggning 400 kr exkl. moms/tim 400 kr exkl. moms/tim 

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–460 platser 
kategori 1* 110 kr 116 kr 

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–460 platser 
övriga 212 kr 223 kr 

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25-120 platser 
kategori 1* 54 kr 57 kr 

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25-120 platser 
övriga 106 kr 111 kr 

Entrébelagda arrangemang i 
samlingslokal/motsvarande 10% 10% 

Övernattning skolsal/motsvarande upp till 100 
deltagare 60 kr/pers/dygn 65 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 101–200 deltagare 55 kr/pers/dygn 60 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 201 eller fler 50 kr/pers/dygn 55 kr/pers/dygn 

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

10 000 kr/arrangemang 10 500 kr/arrangemang 

Personalkostnad tillkommer vid behov vid hyra av 
samlingslokal/skolsal och övernattning 

 350 kr/tillfälle eller dygn 630 
kr/tillfälle eller dygn vid röd 
dag 

 

Gymnastik- och idrottshallar 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Idrottshallar kategori 1 58 kr 61 kr 

Idrottshallar kategori 2, övriga 148 kr 155 kr 

Idrottshall matchtaxa/tävling kategori 2, övriga 250 kr 262 kr 

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar kategori 1 150 kr 158 kr 

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2, övriga 300 kr 315 kr 

Entrébelagda arrangemang i idrottshall kategori 1, 2* 10% biljettintäkt (brutto) 10% biljettintäkt 
(brutto) 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 1 44 kr 46 kr 

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 2, övriga 110 kr 116 kr 

Omklädningsrum, kategori 1 1 styck  124 kr 

Omklädningsrum, kategori 2, övriga 1 styck  124 kr 

Simhall, träning (2 banor) kategori 1 58 kr 61 kr 

Simhall, tävling (6 banor) kategori 1 168 kr 177 kr 

Simhall/bassäng stora bassängen kategori 1 168 kr 177 kr 

Simhall per bassäng kategori 2, övriga 365 kr 383 kr 

Simhall undervisningsbassäng kategori 1 112 kr 117 kr 

Simhall alla bassänger kategori 1 
334 kr - personalkostnad 
tillkommer vid behov 

350 kr -
 personalkostnad 
tillkommer vid behov 

Simhall alla bassänger kategori 2, övriga 1 060 kr exkl. personal 1 110 kr exkl. 
personal 

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 1 44 kr 46 kr 

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 2, övriga 70 kr 74 kr 

 

Småbåtshamn 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Småbåtshamn administrationsavgift köhantering 176 kr exkl. moms 185 kr exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m 1 428 kr/säsong exkl. moms 1 500 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m 1 680 kr/säsong exkl. moms 1 764 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 1 848 kr/säsong exkl. moms 1 940 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 (utan grind) 1 512 kr/säsong exkl. moms  

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 (utan grind) 1 680 kr/säsong exkl. moms  

Båtplats Åmynningen 1/5–31/10 756 kr/säsong exkl. moms 794 kr/säsong exkl. moms 

 

Simhallen 

Dagsentré 

Taxans namn 
Taxa året före  
Budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen vuxen 60 kr/besök 65 kr/besök 

Avgift simhallen pensionär/student 50 kr/besök 55 kr/besök 

Avgift simhallen barn/ungdom 7–17 år 35 kr/besök 35 kr/besök 

Avgift simhallen barn 3–6 år 15 kr/besök 15 kr/besök 

Avgift simhallen barn under till 3 år i vuxens sällskap 10 kr/besök 10 kr/besök 

Avgift simhallen familjeavgift (2 vuxna + 3 barn till och med 17 år) 170 kr/besök 180 kr/besök 
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Kort och årskort 

Taxans namn 
Taxa året före  
Budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen årskort familj (2 vuxna+ upp till 3 barn till och med 17 år) 2 300 kr 2 415 kr 

Avgift simhallen årskort vuxen 1 230 kr 1 300 kr 

Avgift simhallen årskort pensionär/student 930 kr 1 100 kr 

Avgift simhallen årskort barn och ungdom 7–17 år 650 kr 700 kr 

10-kort vuxen  535 kr 585 kr 

10-kort pensionär/student 430 kr 495 kr 

10-kort barn och ungdom 7–17 år 270 kr 315 kr 

 
Simskola och babysim 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Simskola simundervisning/barn 400 kr 470 kr 

Simskola syskonrabatt simundervisning/syskon 300 kr  

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

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

 
Dagsentré gym inklusive bad 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad vuxen 70 kr 90 kr 

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

60 kr 70 kr 

 
Kort och årskort gym inklusive bad 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen motionspass årskort inklusive bad vuxen 2 555 kr 2 700 kr 

Avgift simhall motionspass inklusive bad, pensionär/student/ungdom 16–17 år 1 940 kr 2 100 kr 

Avgift simhallen motionspass halvårskort inklusive bad vuxen 1 640 kr  

Avgift simhall motionspass halvårskort pensionär/student/ungdom 16–17 år inklusive 
bad 1 230 kr  

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad vuxen 625 kr 765 kr 

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad pensionär/student/ungdom 16–17 
år 525 kr 595 kr 

Motionspass månadskort inklusive bad vuxen 350 kr 368 kr 

Motionspass månadskort inklusive bad pensionär/student/ungdom 16–17 år 260 kr 273 kr 
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1.10 Övrigt  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Notarius publicus intyg 200 kr exkl. moms 200 kr exkl. moms 

Notarius publicus apostille 240 kr exkl. moms 240 kr exkl. moms 

Notarius publicus växelprotest 220 kr exkl. moms 220 kr exkl. moms 

Notarius publicus fullständiga adoptionshandlingar 900 kr exkl. moms 900 kr exkl. moms 

Notarius publicus timarvode 720 kr exkl. moms 720 kr exkl. moms 

Kopiering/utskrift papper A4 och A3, 
svartvitt, 10 sidor* 50 kr 50 kr 

Kopiering/utskrift papper A4 och A3,  
svartvitt, följande sidor 2 kr/st 2 kr/st 

Kopiering A0, svartvitt 40 kr/st 40 kr/st 

Kopiering A1, svartvitt 25 kr/st 25 kr/st 

Kopiering A2, svartvitt 20 kr/st 20 kr/st 

Kopiering färg A0 -A2, första sidan 150 kr 150 kr 

Kopiering färg A0 -A2, följande sidor 75 kr/st 75 kr/st 

Kopiering färg A3 -A4 6 kr/st 6 kr/st 

Skanning av pappershandlingar,  
20 sidor**  50 kr 50 kr 

Skanning av pappershandlingar, 
efter 20 sidor** 2 kr/st 2 kr/st 

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), 
10 sidor* 50 kr 50 kr 

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §),  
följande sidor 2 kr/st 2 kr/st 

Digitala handlingar, per påbörjad 
15 minuters period**** 125 kr 125 kr 

Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters 
 period inklusive lagringsmedia**** 185 kr 185 kr 

Registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen 
 om utdrag begärs mer än 1 gång/år 200 kr exkl. moms 200 kr exkl. moms 

*Första 9 sidorna är avgiftsfria. **Första 19 sidorna är avgiftsfria. ***Första 9 sidorna är avgiftsfria. ****Första 15 minuterna 
är avgiftsfria.  

 
Kopiering för föreningar 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Föreningskopiering minidebitering 80 kr exkl. moms 100 kr exkl. moms 

Kopiering föreningar svartvitt 0,30 kr/st exkl. moms 0,30 kr/st exkl. moms 

Kopiering föreningar färg 0,60 kr/st exkl. moms 0,60 kr/st exkl. moms 
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1.11 Renhållning, avfall och VA-taxa 
 
Renhållning och avfall 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

FASTAVGIFT PER HUSHÅLL I VILLA/LÄGENHET 
ELLER FRITIDSHUS 

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

Året runt boende 372 kr (465 kr) 400 kr (500 kr) 
   

Fritidshus med sommarhämtning 192 kr (240 kr) 208 kr (260 kr) 
Kärlhämtning av hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från handel, kontor och 
industrier. 

  

ÅRET RUNT BOENDE-gäller innanför samt utanför 
kommunalt VA-område 

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

Kärl om = 240 liter- 1ggr/2veckor 724 kr (905 kr) 768 kr (960 kr) 
Kärl om = 240 liter- 1ggr/vecka 1 444 kr (1 805 kr) 1 532 kr (1 915 kr) 
Kärl om = 240 liter- 2ggr/vecka 2 888 kr (3 610 kr) 3 064 kr (3 830 kr) 
Kärl om = 370 liter- 1ggr/2veckor 808 kr (1 010 kr) 856 kr (1 070 kr) 
Kärl om = 370 liter- 1ggr/vecka 1 612 kr (2 015 kr) 1 712 kr (2 140 kr) 
Kärl om = 660 liter- 1ggr/2veckor 1 136 kr (1 420 kr) 1 204 kr (1 505 kr) 
Kärl om = 660 liter- 1ggr/vecka 2 268 kr (2 835 kr) 2 408 kr (3 010 kr) 
ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart utanför 
kommunalt VA-område   

Kärl om = 240 liter-1ggr/4veckor 472 kr (590 kr) 500 kr (625 kr) 
Kärl om = 240 liter- 4ggr/år 296 kr (370 kr) 312 kr (390 kr) 

Taxans namn Taxa budgetåret  Taxa budgetåret  
Kärl om = 240 liter- 2ggr/år 208 kr (260 kr) 

 
220 kr (275 kr) 
 

Fritidshus med sommarhämtning   
Kärl om = 240 liter- 10ggr/år (1 maj - 15 sep) 436 kr (545 kr) 464 kr (580 kr) 

   

AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNING-
utöver ordinarie abonnemang 

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

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

Alla storlekar på kärl 704 kr (880 kr) 748 kr (935 kr) 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

RÖRLIG AVGIFT inkl. 
behandlingsavgift av brännbart 
hushållsavfall 

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

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

Året runt boende/ sommarhämtning 2,80 kr (3,50 kr) 2,96 kr (3,70 kr) 

TRÄDGÅRDSAVFALL Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

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

Trädgårdsavfall i en stor säck, budning 1 260 kr (1 575 kr) 1 340 kr (1 675 kr) 

   

KÄRLTVÄTT Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

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

Tvätt av sopkärl alla storlekar vid fastigheten, 
budning 288 kr (360 kr) 308 kr (385 kr) 
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HÄMTNING RETURPAPPER 
FASTIGHETSNÄRA 

Pris: Kr/år exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/vecka Endast 
centralorten  2 600 kr (3 250 kr)  2 860 kr (3 575 kr) 

Kärl om = 190 eller 370 liter- 1ggr/2 veckor  1 300 kr (1 625 kr)  1 432 kr (1 790 kr) 
Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/4 veckor  600 kr (750 kr)  660 kr (825 kr) 
Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/2 månader    332 kr (415 kr) 
Kärl om = 190 eller 370 liter - 2 ggr/år  100 kr (125 kr)  112 kr (140 kr) 

   

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

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

Utförs inom en månad för tätort, inom 3 månader 
för landsbygd 76 kr (95 kr) 76 kr (95 kr) 

Taxans namn Taxa budgetåret  Taxa budgetåret  
HÄMTNING AV GROVAVFALL FASTIGHETSNÄRA Verklig kostnad, dock minst 1 500 kr 

(1 875 kr) 
Verklig kostnad, dock minst 1 592 kr (1 
990 kr) 

   

UNDANTAG 
RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 

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

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

Anmälan om gemensam avfallsbehållare, max 3 
fastigheter, max 300 m gångavstånd till kärl  360 kr (450 kr)  380 kr (475 kr) 

Anmälan om enstaka uppehåll i hämtning av 
kärlavfall, max 1 år  240 kr (300 kr)  256 kr (320 kr) 

   

LATRIN Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

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

Sommarhämtning Fritidshus/badplatser 10 
ggr/år (1 maj – 15 september) 7 140 kr (8 925 kr) 7 568 kr (9 460 kr) 

Budning 2 572 kr/gång (3 215 kr) 2 728 kr/gång (3 410 kr) 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret  

SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för 
slamsugning avslamavskiljare 

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

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

0 - 1,5 m³  704 kr (880 kr)  796 kr (995 kr) 
1,6 - 3,0 m³  828 kr (1 035 kr)  940 kr (1 175 kr) 
3,1 - 4,5 m³  1 152 kr (1 440 kr)  1 304 kr (1 630 kr) 
4,6 - 6,0 m³  1 456 kr (1 820 kr)  1 648 kr (2 060 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift  1 672 kr (2 090 kr)  1 896 kr (2 370 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om 364 kr (455 kr)  412 kr (515 kr) 

   

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

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

0 - 1,5 m³  956 kr (1 195 kr)  1 084 kr (1 355 kr) 
1,6 - 3,0 m³  1 216 kr (1 520 kr)  1 380 kr (1 725 kr) 
3,1 - 4,5 m³  1 544 kr (1 930 kr)  1 748 kr (2 185 kr) 
4,6 - 6,0 m³  1 772 kr (2 215 kr)  2 008 kr (2 510 kr) 

 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift  1 940 kr (2 425 kr)  2 196 kr (2 745 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om  364 kr/m³ (455 kr)  412 kr/m³ (515 kr) 

   

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

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

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

0 - 1,5 m³  744 kr (930 kr)  844 kr (1 055 kr) 
1,6 - 3,0 m³  1 020 kr (1 275 kr)  1 156 kr (1 445 kr) 
3,1 - 4,5 m³  1 448 kr (1 810 kr)  1 640 kr (2 050 kr) 
4,6 - 6,0 m³  1 844 kr (2 305 kr)  2 088 kr (2 610 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift  1 976 kr (2 470 kr)  2 240 kr (2 800 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om  364 kr/ m³ (455 kr)  412 kr/ m³ (515 kr) 

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

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

0 - 1,5 m³  1 120 kr (1 400 kr)  1 268 kr (1 585 kr) 
1,6 - 3,0 m³  1 380 kr (1 725 kr)  1 564 kr (1 955 kr) 
3,1 - 4,5 m³  1 756 kr (2 195 kr)  1 988 kr (2 485 kr) 
4,6 - 6,0 m³  2 140 kr (2 675 kr)  2 424 kr (3 030 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift  2 224 kr (2 780 kr)  2 520 kr (3 150 kr) 
+ ett volympris för volym> 6 m³ om  364 kr/ m³ (455 kr)  412 kr/ m³ (515 kr) 

   

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

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

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

0 - 1,5 m³ 760 kr (950 kr) 860 kr (1 075 kr) 
1,6 - 3,0 m³ 1 204 kr (1 505 kr 1 364 kr (1 705 kr 
3,1 - 4,5 m³ 1 604 kr (2 005 kr) 1 820 kr (2 275 kr) 
4,6 - 6,0 m³ 2 140 kr (2 675 kr) 2 424 kr (3 030 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift 2 244 kr (2 805 kr) 2 544 kr (3 180 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om 364 kr/ m³ (455 kr) 412 kr/ m³ (515 kr) 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

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

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

0 - 1,5 m³ 1 112 kr (1 390 kr) 1 260 kr (1 575 kr) 
1,6 - 3,0 m³ 1 520 kr (1 900 kr) 1 724 kr (2 155 kr) 
3,1 - 4,5 m³ 1 948 kr (2 435 kr) 2 208 kr (2 760 kr) 
4,6 - 6,0 m³ 2 488 kr (3 110 kr) 2 820 kr (3 125 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift 2 572 kr (3 215 kr) 2 916 kr (3 645 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om 364 kr/ m³ (455 kr) 412 kr/ m³ (515 kr) 

 

TILLÄGGSPRISER Pris per tillfälle exkl. 
moms (inkl. moms) 

Pris per tillfälle exkl. 
moms (inkl. moms) 

Vid utryckning inom 24 h på vardagar 1 048 kr (1 310 kr 1 188 kr (1 485 kr 
Vid hämtning inom 3 arbetsdagar 524 kr (655 kr) 596 kr (745 kr) 

Tillägg för slanglängd >30 m 364 kr (455 kr) per påbörjad 20 
meters längd 

 412 kr (515 kr) per påbörjad 20 
meters längd 

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

 252 kr (315 kr)  284 kr (355 kr) 

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

 1 013 kr/tim (1 266 kr)  1 148 kr/tim (1 435 kr) 

Tillägg för körning på dålig väg som kräver 
merarbetstid tex backning och fastkörning  1 013 kr/tim (1 266 kr)  1 148 kr/tim (1 435 kr) 

 

VA-taxa 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

För bostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

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

39 800 kr (49 750 kr) 42 600 kr (53 250 kr) 

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

36 640 kr (45 800 kr) 39 200 kr (49 000 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 37,60 kr (47,00 kr) 40,00 kr (50,00 kr) 
en avgift per lägenhet 15 660 kr (19 575 kr) 16 800 kr (21 000 kr) 
en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats. 

7 320 kr (9 150 kr) 7 800 kr (9 750 kr) 

   

För annan fastighet skall 
erläggas anläggningsavgift. 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

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

46 120 kr (57 650 kr) 49 360 kr (61 700 kr) 

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

44 200 kr (55 250 kr) 47 300 kr (59 125 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 33,20 kr (41,50 kr) 35,60 kr (44,50 kr) 
en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats. 

8 840 kr (11 050 kr) 9 440 kr (11 800 kr) 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

För obebyggd fastighet skall 
erläggas del av full 
anläggningsavgift 

Avgift utgår per fastighet 
med: Bostadsfastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 
Bostadsfastighet 

Servisavgift 100% 100% 
Avgift per uppsättning FP 100% 100% 
Tomtyteavgift 100% 100% 
Lägenhetsavgift 0% 0% 
Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats 100% 100% 

För obebyggd fastighet skall 
erläggas del av full 
anläggningsavgift 

Avgift utgår per fastighet 
med: Annan fastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 
Annan fastighet 

Servisavgift 100% 100% 
Avgift per uppsättning FP 100% 100% 
Tomtyteavgift 70% 70% 
Lägenhetsavgift 0% 0% 
Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats 100% 100% 

   
 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Bebyggs obebyggd fastighet 
skall erläggas resterande 
avgifter enligt följande: 

Bostadsfastighet Bostadsfastighet 

Tomtyteavgift 

Bebyggs bostadsfastighet tas ut 
ytterligare avgift enligt 5.1 c) om 
föreskriften i 5.3 andra stycket så 
medger. 
 

Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare 
avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 
andra stycket så medger. 
 

Lägenhetsavgift 100% 100% 
 Annan fastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 30% 30% 

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

Avgifter för framdragen 
servisledning 

Avgifter för framdragen 
servisledning 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 
En ledning 70% av avgift 70% av avgift 
Två ledningar 85% av avgift 85% av avgift 
Tre ledningar 100% av avgift 100% av avgift 

   

 Avgifter i övrigt Avgifter i övrigt 
Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 
Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 
Lägenhetsavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 
Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 
Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 
Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 
Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

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

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark 
föranordnande av 
dagvattenbortledning 

22,60 kr (28,25 kr) 24,20 kr (30,25 kr) 

 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

BRUKNINGSAVGIFTER   

För bebyggd fastighet   

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

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

(qn 2,5) 20 mm 3 760 kr (4 700 kr) 4 040 kr (5 050 kr) 
(qn 6) 25 mm 8 640 kr (10 800 kr) 9 280 kr (11 600 kr) 
(qn 10) 40 mm 18 960 kr (23 700 kr) 20 320 kr (25 400 kr) 
(qn 15) 50 mm 42 600 kr (53 250 kr) 45 600 kr (57 000 kr) 
(qn 40) 80 mm 88 760 kr (110 950 kr) 95 118 kr (118 750 kr) 
Större   
en avgift per m3 levererat vatten 10,00 kr (12,50 kr) 10,60 kr (13,25 kr) 
en avgift per m3 utsläppt 
spillvattenmätt som levererad 
dricksvattenmängd 

16,60 kr (20,75 kr) 17,80 kr (22,25 kr) 

för både vatten och spillvatten är 
avgiften per m3 26,60 kr (33,25 kr) 28,40 kr (35,50 kr) 

en avgift per år och lägenhet för 
bostads-fastighet och därmed 
jämställd fastighet 

320 kr (400 kr) 340 kr (425 kr) 

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

76,80 kr (96,00 kr) 82,00 kr (102,50 kr) 

 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

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

Följande avgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål: 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive 
ändamål: 

Fast avgift V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5% V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5% 
Avgift per lägenhet V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10% V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10% 
Avgift efter tomtyta V -. S -, Df 50%, Dg 50% V -. S -, Df 50%, Dg 50% 
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SPILLVATTENAVLOPP   

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

Avgift per kg exkl. moms 
(inkl. moms) 

Avgift per kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

SSsed 4,15 kr (5,20 kr) 4,45 kr (5,56 kr) 
BOD 5,00 kr (6,25 kr) 5,35 kr (6,69 kr) 
P-tot 57,90 kr (72,40 kr) 61,95 kr (77,44 kr) 
N-tot 57,90 kr (72,40 kr) 61,95 kr (77,44 kr) 

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

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 4,60 kr (5,75 kr) 5,00 kr (6,25 kr) 

   
För obebyggd fastighet inom 
detaljplan skall erläggas 
brukningsavgift 

Följande avgifter skall därvid erläggas 
för respektive ändamål 

Följande avgifter skall därvid erläggas för 
respektive ändamål 

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

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

Följande avgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål 

Byte av vattenmätarstorlek 1 080 kr (1 350 kr) 1 200 kr (1 500 kr) 
Vattenuttag ur vattenkiosk i Gällstad 
eller Ulricehamn 25,20 kr/m3 (31,50 kr/m3) 27,00 kr/m3 (33,75 kr/m3) 

Hyra brandpost: Engångsavgift 0-1 
månad 360 kr (450 kr) 400 kr (500 kr) 

per påbörjad månad utöver 1 månad 128 kr (160 kr) 200 kr (250 kr) 
Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost 3 500 kr (4 375 kr) 3 760 kr (4 700 kr) 
Påsläpp eller avstängning av 
vattentillförsel vid anmälan minst tre 
arbetsdagar före arbetet. 

0 kr 0 kr 

Vid snabbare uttryckning 640 kr (800 kr 700 kr (875 kr 
Ersättning avbruten plombering utan 
övr. påverkan 640 kr (800 kr 700 kr (875 kr 

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

Verklig kostnad + 240 kr (300 kr) Verklig kostnad + 500 kr (625 kr) 

mätarstorlek 50 mm eller större Verklig kostnad + 408 kr (510 kr) Verklig kostnad + 500 kr (625 kr) 
Förgäves besök 580 kr (725 kr) 700 kr (875 kr) 
Skadad eller sönderfrusen mätare. 
Inköpspris + arbetskostnad 

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

Varierar med mätarstorlek dock minst 
1 100 kr (1 375 kr) 

Avstängning och påkoppling av 
vattentillförsel på grund av obetalda 
fakturor 

640 kr (800 kr) 700 kr (875 kr) 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Inledande bestämmelser 

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

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

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 
eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

4. Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt 
stämningsmannadelgivning. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

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

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

Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 
(fast avgift). 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats i taxebilaga 2. 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 
och 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
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7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1098 kronor per hel timme handläggningstid. 
 
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning, restid och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 
 
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 

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

Avgifter för anmälningsärenden 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 
bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
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Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent 
av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. Avgift tas inte ut för en anmälan 
som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

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

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

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 
kostnader för kungörelse i ärendet. 

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

Avgift för återkommande tillsyn 

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

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

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

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

20 § För verksamheter som omfattas av årlig tillsynstid får nämnden i särskild ordning besluta 
om ytterligare tillsynstid. Avgift för ytterligare tillsynstid får tas ut om den faktiskt utförda 
tillsynstiden överskrider den tid som verksamheten tilldelats genom klassningsbeslut.  

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

Avgift för regelbunden tillsyn 

21 § Om miljö- och byggnämnden bedömer att verksamhetens tillsynsbehov avviker kraftigt 
från branschens normala behov, och därmed bedömer att avsteg från ordinarie tillsynstid bör 
göras påförs verksamheten ett tillägg om 25% av huvudverksamhetens tid. 

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

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av 
bilaga 3, eller vad som framgår enligt taxebilaga 2.  

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

25 § För tillsyn över hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en avgift enligt tilldelad årlig tillsynstid 
betalas efter tillsyn enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

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

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

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

Avgift för tillsyn i övrigt 

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

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

Nedsättning av avgift eller tillsynstid 

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

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

Verkställighetsfrågor m.m. 

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

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 

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

 

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

AVGIFT 

Tillsyn i övrigt  

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

 
SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Kategori 1. Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna som omfattar en 
komplementbyggnad vars storlek uppgår till maximal 30 m², eller där det finns aktuella uppgifter om 
fastigheten som gör att ett platsbesök inte behövs.  

6 h 

Kategori 2. Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna som omfattar flera 
eller större komplementbyggnader än i kategori 1, bryggor, samt de fall där ett befintligt bostadshus 
ersätts med ett nytt. Kategorin omfattar även tillbyggnader.  

8 h 

Kategori 3. Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna som omfattar mer 
komplicerade ärenden än i kategori 2. Exempelvis byggnation av flertalet bostadshus, eller vid 
ianspråktagande av ett tidigare oexploaterat markområde.  

10 h 

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

5 h 

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

timtaxa 

Anmälan  

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

timtaxa 

Tillsyn  

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

timtaxa 

 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

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

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h 

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

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

 

 

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

7 h 
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5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3 h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-200 person- 
ekvivalenter, för en eller flera bostäder på flera fastigheter. 

timtaxa 

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

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump, inom vattenskyddsområde 5 h 

2. Berg- eller ytjordvärmepump 2 h 

3. Övriga anläggningar timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

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

4 h 

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

timtaxa 

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

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

timtaxa 

Tillsyn  

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

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timtaxa 

 
HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

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

 

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

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h 

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

4 h 

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

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

 

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

 3 h 

2. Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som 
på annat sätt används av många människor. 

 3 h 

3. Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, 
fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. 

 6 h 

Tillsyn  

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

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

 timtaxa 
 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd  timtaxa 

 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

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

 timtaxa 

Anmälan  

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

 timtaxa 

Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada enligt 10 
kap 1 § miljöbalken, 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 timtaxa 

Tillsyn  

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

 timtaxa 

 
JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Anmälan  

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

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

 timtaxa 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet  timtaxa 

Prövning  

Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a §, 26 
c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har uppstått 
som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.  

 timtaxa 

 
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom ett 
vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats 
efter den 1 januari 2018. Enligt 6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss 
övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 36 § 2 st förordningen(2014:425) om 
bekämpningsmedel och 7 kap 22 § miljöbalken. 

 timtaxa 

Prövning av ansökan om tillstånd enligt 2 kap 40 och 40 a §§ förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 
 

 3 h 

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel enligt 2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. 

 

 timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 och 41a §§ förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

 3 h 

Underrättelse och information  

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

 1,5 h 

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § 1 st. (NFS 2021:10) innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 
m3 vätska. (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller 
spillolja) med tillhörande rörledningar. 

 3 h 

Handläggning av information enligt 3 kap 2 § (NFS 2021:10) innan hantering inleds av brandfarliga 
vätskor eller spilloljor i lösa behållare som rymmer mer 150 liter. 

 timtaxa 

 Handläggning av information om cistern som tagits ur bruk enligt 7 kap 1 § (NFS 2021:10).  avgiftsbefriad 

Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som 
innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. Enligt 1 kap 1 § och 4 kap 2 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen (2011:13). 

timtaxa 

Tillsyn  

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

1,5 h 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timtaxa 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. Enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen 
(2011:13). 

timtaxa 
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

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

timtaxa 

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

timtaxa 

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

 

Uppehåll i hämtning 0,5 h 

Utsträckt hämtningsintervall 0,5 h 

Gemensam behållare 0,5 h 

Total befrielse 1 h 

Prövning av övriga ansökningar timtaxa 

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

  timtaxa 

Anmälan  

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

avgiftsbefriad 

Tillsyn och handläggning  

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

Handläggning av miljösanktionsavgift timtaxa 
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Taxebilaga 2 Efterhandsdebitering 
  
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 

      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

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

      
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion 

      
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK 

      

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

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

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

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

10.11 B 18 

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

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

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

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

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

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

10.20 B 18 

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

10.20 B 18 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
50 000 ton men högst 200 000 ton. 
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10.20 B 9 

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

10.20 B 9 

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

10.20 B 6 

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

10.20 B 6 

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

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

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

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

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

      Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

      Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

      Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 

      Verksamhetsgrupp Slakterier 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

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

      Verksamhetsgrupp Rökeri 

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

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

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

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

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

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror 

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

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

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

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

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

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

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

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

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

      
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror 

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

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

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

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

      VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

      
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

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

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

22.30 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 
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22.40 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

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

      
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

      Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

      Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 

      Verksamhetsgrupp Läkemedel 

      Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

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

24.45 B 30 

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

24.45 B 64 

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

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

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

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

24.46 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.47 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

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

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

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

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

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

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

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

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

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

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

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.20 och 
28.30 

B 30 

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

28.20 och 
28.30 

B 13 

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

28.20 och 
28.30 

B 6 

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

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

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

28.50 B 30 

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

28.50 B 13 

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

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

28.50 B 3 

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

28.50 B 30 

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

28.50 B 30 

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

28.50 B 13 

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

28.50 B 6 

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

28.50 B 64 

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

28.50 B 30 

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

28.50 B 13 

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

28.50 B 6 

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

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

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

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

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

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

      VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 

      Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

      Verksamhetsgrupp Motorfordon 

      Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 B 30 

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

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

      Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

      Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

      
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.15 B 184 

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

39.15 B 90 

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

39.15 B 64 

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

39.15 B 30 

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

39.15 B 13 

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

39.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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39.35 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

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

      
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

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

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

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

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

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

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

      
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.05-i och 
40.15 

B 13 

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

40.05-i och 
40.15 

B 64 

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

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

      Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

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

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

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

      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 
40.95 

B 13 

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

40.90 och 
40.95 

B 13 

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

40.90 och 
40.95 

B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller    14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land. 
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40.100 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

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

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

      
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV 
KÄRNREAKTORER 

      
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

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

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

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

      VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

      Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur 

50.30-1 U 
Ange 
tillsynsbehov 

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

        

      Verksamhetsgrupp Flygplatser 

      VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

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

      VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 
90.11 

B 30 

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

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

      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

90.430 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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90.450 B 30 

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

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

      Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

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

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 B 30 

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

90.161 B 13 

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

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

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

      Verksamhetsgrupp Deponering 

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

90.310 B 30 

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

90.310 B 13 

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

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

90.330-i och 
90.340  

B 30 

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

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

      Verksamhetsgrupp Elavfall 

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

      Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 

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

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.230 C 
Ange 
tillsynsbehov 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. 

      Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

      
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande 

      Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30 och 
90.50 

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

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

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

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

      
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100 B 64 

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

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

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

90.70 B 30 

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

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

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

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

      Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 

      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

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

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

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 
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90.119  B 64 

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

90.119  B 30 

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

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

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

      
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 

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

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

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

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

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

      
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

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

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

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

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

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

      VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

      
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, 
är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 2 

H 3 För bassängbad är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 6 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 6 timmar. 
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Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 
         

Bransch Verksamhet 
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Avgift 

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

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

  U 
Timavgif
t 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Livsmedel av animaliska 
råvaror 

  U 
Timavgif
t 

Rökeri   U 
Timavgif
t 

Livsmedel av 
vegetabiliska råvaror 

  U 
Timavgif
t 

Kvarnprodukter   U 
Timavgif
t 

Livsmedel av 
kombinerade råvaror 

  U 
Timavgif
t 

Mjölkprodukter   U 
Timavgif
t 

Annan 
livsmedelstillverkning 

  U 
Timavgif
t 

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror 

  U 
Timavgif
t 
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TEXTILVAROR     U 
Timavgif
t 

GUMMI- OCH PLASTVAROR   25.50-1 U 
Timavgif
t 

MINERALISKA PRODUKTER 
Cement, betong, kalk, 
krita och gips 

  U 
Timavgif
t 

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

    U 
Timavgif
t 

METALLBEARBETNING Maskinell bearbetning   U 
Timavgif
t 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

    U 
Timavgif
t 

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER 

    U 
Timavgif
t 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

Förbränning   U 
Timavgif
t 

Vindkraft   U 
Timavgif
t 

Värme- och 
kylanläggningar 

  U 
Timavgif
t 

VATTENFÖRSÖRJNING     U 
Timavgif
t 

RENING AV AVLOPPSVATTEN   90.16-1 U 
Timavgif
t 

AVFALL 

Biologisk behandling 90.171-1 U 
Timavgif
t 

Deponering   U 
Timavgif
t 

Förbränning   U 
Timavgif
t 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

    U 
Timavgif
t 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER 

    U 
Timavgif
t 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETE
R 

Undervisning, vård m.m. 
45 § FMH, 
punkt 2 

UH 
Timavgif
t 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETE
R 

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m. 

45 § FMH, 
punkt 5 

UH 
Timavgif
t 
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Sporadiskt tillsynsbehov 
        

Bransch Verksamhet Tillsynsbehov 
Prövn.- 
nivå 

JORDBRUK 

Djurhållning 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

U 

Uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

C 

AVFALL Deponering 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

C 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

H 

  
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

H 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Bostäder m.m. 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Samlingslokaler m.m. 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Hotell m.m. 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för förvaring av djur 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

 



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

Inledande 
 

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

 
Avgiftsskyldig 

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

 
Avgifter 

 
3 § Offentlig kontroll av den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter där 
verksamheten är föremål för kontroll debiteras en avgift med 1098 kr per timme. 

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

 
Nedsättning av avgift 

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

Avgiftens erläggande 

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

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 



 

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

Inledande 
 

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

 
Avgiftsskyldig 

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

 
Avgifter 

 
3 § Tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver solarieverksamhet enligt Strålskyddslagen 
debiteras avgift med 1098 kr per timme. 
 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 

Nedsättning av avgift 

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

Avgiftens erläggande 

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

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 
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Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

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

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. registrering av livsmedelsanläggningar 
2. planerad offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt 
8. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i övrigt 
9. inköp under dold identitet 
10. korrigerande åtgärder avseende livsmedel 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt 
stämningsmannadelgivning. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som föranleds av klagomål som visar 

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

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

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1508 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan.  
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
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övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Kontrolltiden inbegriper både offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet. 
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 

Avgift för registrering 
 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
motsvarande en timmes kontrolltid för registreringen. Avgiftsskyldigheten gäller även 
registrering av en anläggning med anledning av att den har övergått till en ny aktör. 

Årlig kontrollavgift 

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

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

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

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

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

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

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

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

12 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen har anmälts som upphörd. 

13 §  För annan offentlig verksamhet som hänger samman med den offentliga kontrollen, 
till exempel vid beslutsskrivning, tas timavgift ut för Miljö- och byggnämndens nedlagda 
handläggningstid. Avgiften bestäms genom att handläggningstiden multiplicerad med 
timavgiften.  

För verksamhet som avses i 3 a § livsmedelslagen (material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel) ska avgift från och med den 1 januari 2022 betalas för 
planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen efter det att kontrollen utförts. 

Avgift för uppföljande kontroll, annan offentlig verksamhet och utredning av 
klagomål 

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

Avgift exportkontroll 

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

Avgift importkontroll 

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

Höjning eller nedsättning av avgift 

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

Avgiftens erläggande m.m. 

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

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

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

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

 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 



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

Inledande 
 

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

 
Avgiftsskyldig 

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

 
Avgifter 

 
3 § Kontroll av verksamhetsutövare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel debiteras avgift med 1098 kr per timme. 

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

Nedsättning av avgift 

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

Avgiftens erläggande 

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

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 



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

Inledande 
 

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

 
Avgiftsskyldig 

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

 
Avgifter 

 
3 § Prövning och tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med folköl debiteras avgift med 1098 kr per timme. 

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

Nedsättning av avgift 

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

Avgiftens erläggande 

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

 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 



Taxa för tillsyn tillstånd och anmälan enligt lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter samt lagen (2022:000) om 
tobaksfria nikotinprodukter 

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

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 
 
Avgiftsskyldig  
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av 
tobak och liknande produkter inom Ulricehamns kommun. 
 
Avgift för ansökan om försäljningstillstånd 
3 § Kommunen får ta ut en avgift för anmälan om försäljning av e-cigaretter, 
påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter. Samt för prövningen av ansökan om 
försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften baseras 
på beslutad timtaxa för aktuellt år multiplicerat med antal timmar enligt nedanstående. 

 
Typ av tillstånd Timmar 
 
Stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel  
 

 
7,5 

Stadigvarande försäljningstillstånd partihandel 7,5 

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

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

3,5  

  
  

Grundavgift 
4 § En årlig grundavgift tas ut motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften finansierar 
kostnader knutna till tillsynsmyndighetens verksamhet, samt för att tillsynsmyndigheten 
bedriver inre tillsyn på verksamheten.  

Avgift för yttre tillsyn 
5 § Avgift tas ut med 1098 kr per timma för tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver 
tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av tobak och liknande produkter. 

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

 
7 § Handläggningsavgift i samband med ansökan/anmälan. 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. Avgift tas däremot ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid om ansökan dras tillbaka under pågående utredning.  
 

 



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

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

 
Betalning av avgift för tillsyn ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 
 
_________________________ 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 



Taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622).  
 
Inledande 
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn enligt alkohollagen som Miljö- 
och byggnämnden bedriver i Ulricehamns kommun. Betalning av avgift enligt denna taxa ska 
ske till Ulricehamns kommun. 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs 
för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 
 
Avgiftsskyldighet 
2 § Den som bedriver servering av alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat 
inom Ulricehamns kommun är skyldig att betala avgift enligt denna taxa.  
 
Avgift för ansökan om serveringstillstånd 
3 § Kommunen får ta ut en avgift för ansökan enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Avgiften baseras på beslutad timtaxa för aktuellt år multiplicerat med 
antal timmar enligt nedanstående.  
 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. Avgift tas däremot ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid om ansökan dras tillbaka under pågående utredning. 
 

Typ av tillstånd Tidsåtgång Avgift 

Stadigvarande serveringstillstånd 9,5 timmar 10 431 kr 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
(upp till tre dagar) 4,5 timmar 4 941 kr 

Ny bolagsform samma personer 4,5 timmar 4 941 kr 

Utvidgade tillstånd 3,0 timmar 3 294 kr 

Tillfälligt utvidgade tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 2,0 timmar 2 196 kr 

Ändrade förutsättningar i bolag, bl.a. prövning av 
nya ägare i HB och AB 3,5 timmar 3 843 kr 

Stadigvarande servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 3,0 timmar 3 294 kr 

Tillfällig servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 1,0 timma 1 098 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre 
dagar) 5,0 timmar 5 490 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 2,0 timmar 2 196 kr 

Avgift för kunskapsprov 
 

1 098 kr/tillfälle 

 
 
 
 
 



Årlig grundavgift tillsyn 
4 § En årlig grundavgift tas ut som baseras på verksamhetens årliga alkoholomsättning. 
Avgiften finansierar kostnader knutna till tillsynsmyndighetens verksamhet samt för att 
tillsynsmyndigheten bedriver inre tillsyn i syfte att säkerställa en rättvis konkurrenssituation.  
 
Årlig rörlig tillsynsavgift 
5 § En årlig rörlig avgift kompletterar grundavgiften. Denna baseras på alkoholförsäljningens 
totala procentuella andel av mat- och dryckesomsättningen. 
 
Grundavgift 
Alkoholomsättning upp till 500 000 per år (baserat på 2 timmar)   2 196 kr 
Alkoholomsättning mellan 500 000 och 3 000 000 per år (baserat på 3 timmar)  3 294 kr 
Alkoholomsättning över 3 000 000 per år (baserat på 4 timmar)   4 392 kr 

 
Rörlig avgift  

Alkoholomsättning/omsättning 
mat och dryck Tidsåtgång Avgift 

0-5 % 2 timmar 2 196 kr 

6-10 % 3,5 timmar 3 843 kr 

11-25 %    5 timmar 5 490 kr 

26-50 % 6,5 timmar 7 137 kr 

51-70 % 8 timmar 8 784 kr 

71-100 % 9,5 timmar 10 431 kr 
De som har en alkoholomsättning under 200 000 kronor hamnar i den lägsta kategorin, 
motsvarande 0-5 procent, oavsett procentuell alkoholomsättning. 
 
Nya serveringstillstånd 
6 § För nytt serveringstillstånd, som startar första halvåret, debiteras en total tillsynsavgift 
motsvarande 2 timmar. Serveringstillstånd som startar under andra halvåret debiteras en 
total tillsynsavgift motsvarande 1 timma.  
 
Tillsyn tillfälliga serveringstillstånd och extra kontroll 
7 § Avgift tas ut med 1098 kr per timma för tillsyn av verksamhetsutövare med tillfälliga 
serveringstillstånd. Vid extra kontroll debiteras 1 098 kronor per påbörjad timma. 
 
Restaurangrapport 
8 § Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin, starköl, jästa alkoholdrycker och andra 
alkoholdrycksliknande preparat. Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar 
tillståndsmyndigheten en påminnelse. 
 
Påminnelse 1 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid. 
Påminnelse 2 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid  
samt debitering i högsta avgiftsklassen (grundavgift och rörlig avgift). 

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

 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 



Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) 
 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av miljö- och byggnämnden i 
Ulricehamns kommun 
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer.  
 
Avgiftsskyldig 
 
2 § Avgiftsskyldiga är de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer och som tillhandahåller sprängämnesprekursorer 
till enskilda. 
 
Avgifter 
 
3 § Avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden 
multipliceras med timtaxan. Timtaxan är 1098 kronor.  
 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

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

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 

 
Nedsättning av avgift 

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

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

_______________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 
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1 Inledning 
Denna taxa gäller för kart- och mätverksamheten. Avgifterna är avsedda för att täcka 
kommunens kostnader för den aktuella tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda om inget 
annat anges.  

1.1 Mervärdesskatt 
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den fastställda 
avgiften. I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande 
mervärdesskattelagstiftning. 

1.2 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har kommunen 
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

1.3 Timtaxa 
För vissa ärendetyper anges ”Timtaxa” i tabellen. Avgiften beräknas i dessa fall genom att 
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. 

1.4 Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en viss ärendetyp utgår avgift grundad på kommunens 
nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig 
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. 

 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 
KF Kartfaktor 

mPBB Milliprisbasbelopp 

MF Mätningsfaktor 

NFK Nybyggnadskartefaktor 

UF Utstakningsfaktor 
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2 Avgift för nybyggnadskarta 
Avgift = mPBB x NKF 

Moms 25 % tillkommer för tillhandahållande av nybyggnadskarta som saknar samband med 
en bygglovsprövning. När du beställer en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta 
ingår en DWG-fil. Ska du beställa en bygglovskarta och vill ha en DWG-fil tillkommer en 
kostnad på 1098 kr   

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

Tabell 1 Bygglovskarta 

Beskrivning Avgift 

Bygglovskarta Timtaxa 

 

Tabell 2 Förenklad nybyggnadskarta 

Förenklad nybyggnadskarta  NKF Avgift 

Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta 110 5 775 kr 

Övriga byggnader som inte är enbostadshus 100 5 250 kr 

2000–4 999 m² 150 7 875 kr 

5000–9 999 m² 200 10 500 kr 

10 000–15 000 m² 250 13 125 kr 

Tomtyta större än 15 000 m2 250 eller timtaxa  

Särskild komplettering Timtaxa  

Granskning 10 525 kr 

Uppdatering av karta 40 2 100 kr 

 
Tabell 3 Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta  NKF Avgift 

Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta 150 7 875 kr 

Övriga byggnader som inte är enbostadshus 150 7 875 kr 

2000–4 999 m² 250 13 125 kr 

5000–9 999 m² 350 18 375 kr 

10 000–15 000 m² 450 23 625 kr 

Tomtyta större än 15 000 m2 450 eller timtaxa  

Särskild komplettering Timtaxa  

Granskning 10 525 kr 

Uppdatering av karta 40 2 100 kr 
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3 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital 
geografisk information 

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

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

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

Tabell 4 Primärkarta 

Primärkarta innehåll i karta Informationsandel i % KF 

Gränser och fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska 
objekt 

30 9 

Vägar, järnväg, adress 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 

 
Tabell 5 Övriga kartprodukter 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 1,5 

 
Tabell 6 Grundkarta 

Kartprodukt Avgift 

Grundkarta Timtaxa 

Inmätning av objekt utöver det som ingår i 
grundkartan 

Timtaxa 

 
Tabell 7 Stadsmodell i 3D 

Beskrivning KF 

Stadsmodell i 3D 7,5 

 
Tabell 8 Digitalt ortofoto 

Beskrivning KF 

Digitalt ortofoto 7,5 
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Tabell 9 Karta/ortofoto/flygfoto på papper 

Karta/ortofoto/flygbilder på papper* KF 

Nyttjanderätt vid utskrift dm²  

0–150 8 

150< 4 

*Vid utskrift tillkommer kostnad för material  

 

Tabell 10 Snedbild/fotografi 

Snedbild/fotografi*  KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

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

 

Tabell 11 Digital adressinformation 

Digital adressinformation  KF 

Adresspunkt inkl. koordinat 0,0125 

 

4 Markering och inmätning av tillfällig 
mätpunkt 

Avgift = mPBB x MF (Moms 25 % tillkommer) 

 

Tabell 12 Avgift för markering och inmätning av tillfällig punkt 

Objekt  MF 

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

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

Tabell 13 Avgift för utskrift 

Utskrift på papper, area dm² ÅF 

Text och linjer 0,08 

Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 

 

6 Utstakning 
Moms 25% tillkommer. 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När 
utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader 
i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper 
räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för 
utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på 
utstakningsskissen.  

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan än 
byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % 
av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 

Tabell 14 Avgift för utstakning 

Beskrivning Avgift 

Nybyggnad 
huvudbyggnad/komplementbyggnad/tillbyggnad, 
4 punkter 

Grovutstakning 4 400 kr 

Finutstakning 5 500 kr 

Tillägg per punkt 549 kr 

Detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar. Timtaxa 

Ytterligare utstakning i samma ärende Timtaxa 

Övrig utstakning Timtaxa 
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7 Avgift för lägeskontroll 
Moms 25% tillkommer 

Lägeskontroll utförs inte i ärenden <15 m2 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + 
OPA) för varje hustyp för sig.  

Om lägeskontroll utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen 
utfört arbetet. 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad gäller 
anbudsförfarande eller timtaxa. 

Tabell 15 Avgift för lägeskontroll 

Ärendetyp Avgift 

Nybyggnad huvudbyggnad eller 
komplementbyggnad/tillbyggnad  
4 punkter 

2 700 kr 

Tillägg per punkt 549 kr  

Ytterligare lägeskontroll i samma 
ärende 

Timtaxa 

 

 

8 Avgift för 
gränsutvisning/gränsutredning 

Tabell 16 Avgift för gränsutvisning/gränsutredning 

Beskrivning Avgift 

Gränsutvisning/gränsutredning Timtaxa 
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1 Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller för planverksamheten. Avgifterna är avsedda för att täcka 
kommunens kostnader för den aktuella tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda om 
inget annat anges. 

1.1 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats 
men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har kommunen rätt att tillämpa den nya 
taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande. 
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2 Avgift för Planbesked 
 

 Beskrivning Formel Avgift 

Liten åtgärd Med liten åtgärd avses projekt som 
uppfyller följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: 
ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter eller 
ny- eller tillbyggnad av verksamheter 
upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller 
övriga projekt med en markarea om 
högst 2 000 m2 eller ändrad 
markanvändning till något av 
ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt 
anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara 
möjligt att genomföra med standard 
planförfarande. 

300 x mPBB 15 700 kr 

Medelstor 
åtgärd 

Med medelstor åtgärd avses projekt 
som inte uppfyller samtliga kriterier 
för liten åtgärd eller som inte uppfyller 
något av kriterierna för stor åtgärd. 

350 x mPBB 18 300 kr 

Stor åtgärd Med stor åtgärd avses projekt som 
uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: 
bostadsprojekt omfattande mer än 100 
lägenheter eller verksamhetsprojekt 
omfattande mer än 5 000 m2 
bruttoarea eller övriga projekt 
omfattande mer än 20 000 m2 
markarea eller ändrad 
markanvändning till något av 
ovanstående. 
2. Ärenden som kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan. 
 

400 x mPBB 21 000 kr 
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Taxa för handläggningsarbete inom plan- och 
bygglagen 
Taxan gäller för den nämnd i Ulricehamns kommun som utför byggnadsnämndens uppdrag 
enligt plan- och bygglagen, vilket är Miljö- och byggnämnden. Avgifterna tas ut med stöd av 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eller kommunallagen (2017:725), om inget annat 
anges.  
Avgifterna är avsedda att täcka kostnaden för den aktuella myndighetsutövningen eller 
tjänsten. Taxan gäller för det år som ett ärende registreras. Avgifter för tillägg tas ut enligt 
taxan som gäller det år beslut tas. 
Det tas inte ut någon mervärdesskatt (moms) på avgifter när det gäller myndighetsutövning. 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 
 
Avgiften för miljö- och byggnämndens handläggning fastställs som del av beslutet vid beslut 
om besked, lov och startbesked. Det ger sökanden möjlighet att överklaga avgiften. Vid 
besluten där avgiften fastställs ska miljö- och byggnämnden även redovisa hur avgiften 
fastställts. Det görs genom en avgiftsbilaga som bifogas eller ett eget stycke i 
beslutsprotokollet med rubriken Avgift. Där framgår vilket beslut som fastställt taxan och de 
olika faktorer som ligger till grund för avgiften. Tilläggsavgifter tas ut vid extra startbesked 
eller vid slutbesked. Avgiften faktureras separat.  

Definitioner 

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

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
HF 1 Handläggningsfaktor lovskede (lovärenden). 
HF 2 Handläggningsfaktor tekniskt skede och byggskede (lovärenden och 

anmälningsärenden). 
KOM Faktor för kommunicering.  
PBB Årligt fastställt prisbasbelopp, enligt socialförsäkringsbalk. 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp.  
OF Objektfaktor, baserad på eller åtgärd, enligt tabeller. 
XF Komplexitetsfaktor, är som standard 1, annat beslutas i enskilt ärende. 
BTA  Bruttoarea, totala arean för samtliga våningar, t ex byggnadsarea 100 m² i två 

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

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

Beräkning av avgifter enligt taxan 
Avgiften för en viss åtgärd beräknas på de faktorer som är aktuella i varje enskilt fall. 
Avgiften beräknas som en funktion av prisbasbelopp (PBB) samt ärendeberoende 
handläggningsfaktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp och skede kräver.  
Handläggningsfaktorerna 1 och 2 representerar olika skeden i lovärenden.  
HF 1 består av de olika bedömningsgrunder som hanteras i lovskedet. Det är 
utformningskraven som bedöms i lovskedet. 
HF 2 omfattar de tekniska egenskapskraven vid lov- och anmälningsärenden. Miljö- och 
byggnämnden granskar att det finns förutsättningar för att kraven kan komma uppfyllas 
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(startbesked) och att byggåtgärderna kan anses slutförda när byggherren har visat att alla 
krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa (slutbesked).  
 
Det finns en faktor som benämns komplexitetsfaktor (XF), vilken ger möjlighet att justera 
avgiften både upp och ner beroende på faktiskt nedlagd tid i ärenden som frångår 
normalfallet. Handläggningstiden är beroende av hur komplext ärendet är samt hur tidigt i 
processen korrekta och kompletta handlingar kommer in till myndigheten. 

Grundprincip för beräkning av avgift  
Avgift vid lov: 
HF 1 summeras, vilket ger: 
Avgift  OF x ∑HF1 x mPBB x XF 

Avgift vid lov med startbesked: 
HF 1 och HF 2 summeras vilket ger: 
Avgift  OF x (∑HF1 + ∑HF2) x mPBB x XF 

Avgift vid anmälan och startbeskedet lovärenden: 
Endast HF 2 används, vilket ger: 
Avgift  OF x ∑HF2 x mPBB x XF 
 
Besked, t ex förhandsbesked, och ärenden som avvisas har en fast avgift kopplad till 
prisbasbelopp 
Kommuniceringsavgift  KOM x mPBB, där KOM varierar med antal berörda (fastigheter) 
som ska få möjlighet att yttra sig, det påverkar antalet utskickade brev och därmed 
arbetsinsats och kostnader. 
Timavgift  antal tim nedlagd tid i ärendet, tiden förklaras och motiveras  

Exempel på beräkning av avgift 
Om ett ärende omfattar flera lov- och/eller anmälningspliktiga åtgärder används 
huvudåtgärdens objektfaktor som bas för avgiften. Övriga åtgärders objektfaktorer läggs vid 
behov till och kan justeras till halva storleken. 
 
Exempel tillbyggnad av enbostadshus, 40 m2, ny eldstad med rökkanal och 10 m mur.  
OF tillbyggnad: 6, eldstad: 3, rökkanal: 3 och 10 m mur: 3.  
Det ger OF = 7,5 (6+3/2) vid lov och 10,5 (6+3/2+3/2+3/2) vid startbeskedet med anledning 
av att eldstad och rökkanal endast är anmälningspliktigt. 

Debitering 
Avgift debiteras separat i samband med kommunens vanliga månadsfakturering.  

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

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

Typ av besked Beskrivning 
Förhandsbesked (lokaliseringsprövning)  

 Utom planlagt område 200 mPBB 

 Inom planlagt område 60 mPBB 

Ingripandebesked 40 mPBB 

Villkorsbesked 40 mPBB 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 7. 
Övriga avgifter  

Tabell 2 Beslut som påverkar avgifter  
Typ Beskrivning 

Avslag (lov) ∑HF1 x OF x mPBB 

Vägrat startbesked (lov, anmälan) ∑HF2 x OF x mPBB 

Avvisat ärende  20 mPBB 

Återtagen ansökan (innan påbörjad handläggning) Ingen avgift 

Återtagen ansökan (påbörjad handläggning)  ∑HF1 x OF x mPBB 

Försvårad delgivning1  En timmas handläggning  

Tabeller över faktorer för beräkning 
Objektfaktorer 
Objektsfaktorn utgör grunden för den avgift som tas ut på när det gäller miljö- och 
byggnämndens myndighetsutövning.  
Objektsfaktorn är baserad på area eller fast faktor för vissa uppräknade åtgärder. 

Areabaserade objektsfaktorer för byggnader 
Arean avser bruttoarea (BTA) + öppenarea (OPA) och bestäms enligt följande: 
Nya byggnader   sammanlagd area  
Ändring av byggnader2     arean ändringen avser 
Ändrad användning     arean ändringen avser 
Inredande av ytterligare bostad/lokal   arean ändringen avser  
Rivning av byggnadsverk    arean rivningen avser 

Tabell 3 objektfaktor (OF) byggnader  
Area (m2)  OF  

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 12 

500-799 16 

800-999 18 

1 000-1 999 20 

2 000-2 999 30 

3 000-3 999 40 

4 000- 50 + 5 per 1000 m2  

                                                        
1 Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut motsvarande en timmas 
handläggningstid per delgivning. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs för delgivning av beslut genom 
rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning 
2 Används även vid flertal ändringar i byggnader som samlas i ett ärende. 
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Areabaserad objektsfaktor för anläggningar och markåtgärder  
Arean avser anläggningens area och bestäms enligt följande: 
Nya och ändringar av anläggningar   anläggningens area inkl. tillhörande mark 
Ändring av marknivå   ändringens yta 
Nya/ändring av parkeringsplatser  ny yta som används inkl. in/utfart 
Upplag (ej byggnad)   upplagets area inkl. markarea 
Skogsplantering   planteringens area 

Tabell 4 objektfaktor (OF) anläggningar och markåtgärder 
Area OF  
0-99 4 

100-199 6 

200-599 10 

600-1199 14 

1200-1999 16 

2000-3999 20 

4000-7999 30 

8000- 40 + 5 per 1000 m2 

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

Tabell 5, objektfaktor (OF) skylt och ljusanordning 
Typer OF 

 <2 m2 2–4 m2 >4 m2 
Fristående skylt, ljusanordning 2 4 6 

Fasadmonterade skyltar inkl. vepa, ljusanordning 2 3 5 

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

Åtgärd/objekt OF 

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

Frivilligt bygglov/anmälan 2 

Uteservering, per verksamhet 2 

Ny/ändring av balkong 1-5 st 2 

Ny/ändring av balkong > 5 st 4 

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

4 

Fasadändring, som omfattar 100 m2 fasadarea eller mer 8 

Upplag  4 

Transformatorstation 4 

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

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

Radio- telemast eller torn/st. 5 

Vindkraftverk/st. 12 

Parkeringsplatser färre än 20 platser (en/tvåbostadshus) 6 (3) 

Parkeringsplatser 20 platser eller fler 8 

Mycket enkla byggnader 1 < 50 m2 3 

Rivning (eget ärende) 5 

Trädfällning < 5 träd 3 
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Trädfällning >= 5 träd 5 

Ny/ändring av eldstad  3 

Ny/ändring av rökkanal  3 

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

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

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

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

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

Ny/ändring hiss (en/två bostadshus), 10 (3) 

Ändring av planlösning (en/tvåbostadshus) 10 (5) 

Underhåll av kulturhistoriskt värdefull (en/tvåbostadshus) 10 (5) 
1 Mycket enkla byggnader är byggnader som ej värms upp t.ex. carport, skärmtak, inglasade uteplatser/växthus och liknande. 

Kommunikationsfaktorer 
Kommuniceringsavgift = KOM x mPBB   

Tabell 7 Underrättelse och expediering  
Kommunikation: Beskrivning KOM 
1-2 Berörda fastigheter Grannehörande 20 

3-10 Berörda fastigheter Grannehörande 40 

>10 Berörda fastigheter Grannehörande 80 

Kungörelse (> 25 utskicksbrev eller vid behov) Grannehörande  100 

Meddelande av beslut Kungörelse av beslut i Post- och 
Inrikes-tidning, inkl. informationsbrev 6 

Handläggningsfaktorer  
Faktorerna bestäms av handläggningens omfattning och inkluderar administrativa uppgifter. 
HF1 och HF 2 bestäms av summan av faktorerna som ingår i prövningen i enskilt ärende.  

Tabell 8 HF1, handläggningsfaktor för lovskede  
Lämplighetsprövning  Faktor 
Bedömning av plats   

Utredning av förutsättningar för lov (när fastighet och byggnadsverk inte stämmer 
med detaljplan) 

3 

Kontroll mot detaljplan eller områdesbestämmelser (åtgärden) 5 

Kontroll mot gällande förhandsbesked 2 

Lokaliseringsprövning (Ej ianspråktagen plats) 20 

Kontroll mot befintlig användning av plats 2 

Bedömning av byggnadsverket  

Placering 4 

Yttre form, färg och material 3 

Varsamhet 3 

Användbarhet och tillgänglighet 3 

Bedömning av avvikelse från krav på ovanstående 3 

Lämplig för ändamålet (inre utformning uppfyller krav):  

Utformning av bostadsutrymmen (1-2 bostad) 3 

Utformning av bostadsutrymmen (flerbostadshus) 6 

Utformning av verksamhetsutrymmen (arbetslokaler) 6 

Utformning av publika utrymmen 6 

Utformning andra utrymmen (komplement el. liknande) 2 
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Bedömning att tomt uppfyller krav  

Naturförutsättningar tas tillvara 3 

Lämplig utfart och möjlighet för nödvändiga transporter är ordnad 3 

Möjlighet till parkering, lastning och lossning 2 

Lämpliga ytor för lek och utevistelse 2 

Användbarhet och tillgänglighet 3 

Bedömning av Avvikelser från krav på ovanstående har rättats till 2 

Beslut  

Lovbeslut 3 

Ändringsbeslut 2 

 
Tabell 9 HF2, handläggningsfaktorer för tekniskt skede och byggskede 

Tekniskt skede (bedömning av utförandets förutsättningar) Faktor 

Tekniskt samråd  3 

Delsamråd 2 

Granskning av platsens förutsättningar (anmälningsåtgärder) 3 

Granskning av ändringar (lov) 3 

Granskning av tekniska handlingar 5 

Granskning av tekniska handlingar (enklare åtgärder) 2 

Delgranskning 2 

Fastställande av kontrollplan 3 

Startbesked  4 

Delstartbesked (partiellt) (vid höga OF används 3 tim tidsdebitering) 2 

 
Byggskede (bedömning och godkännande av åtgärd och utförande, avgift vid startbesked) 

Arbetsplatsbesök/st 3 

Slutsamråd 5 

Interimistiskt slutbesked 3 

Slutbesked (inkl. granskning av handlingar) 3 
 

Tillägg (arbete som inte debiterats, avgift vid nytt startbesked eller slutbesked) 

Granskning av ändringar 4 

Ny granskning av tekniska handlingar 5 

Fastställande av ny/ändrad kontrollplan 2 

Nytt startbesked  4 

Ytterligare arbetsplatsbesök/st 3 

Ytterligare villkor/beslut 2 

Extra slutsamråd 3 

Beslut om ny/byte av KA (vid höga OF används 3 tim tidsdebitering) 4 

Ytterligare interimistiskt slutbesked 3 

Komplexitetsfaktor  
Större och komplicerade eller tidskrävande projekt kan komma att kräva mer 
handläggningstid. Enkla projekt kan kräva kortare handläggningstid. I taxan tillämpas en 
faktor (XF) för komplicerad resp. enkel handläggning. Alternativt kan särskild tidsersättning 
tillämpas.  
Komplexitetsfaktorn baseras på hur komplext ärendet är och arean får därmed något mindre 
betydelse. Komplexitetsbedömningen baseras på hur omfattande ärendet är i relation till vad 
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som kan bedömas som ett ”normalärende” vad gäller den tid som bedöms behövas. I denna 
faktor läggs även in hur väl processen flyter vad gäller antal kompletteringar och hur många 
gånger påminnelse behövs. Det innebär i korthet att en sökande som kommer in med en 
korrekt och komplett ansökan tidigt i processen kan få en lägre avgift. Enhetschef har 
delegation att använda XF-faktorn med annat än 1.  
 

Tabell 10 Tabell för komplexitetsfaktor 
Komplexitetsfaktor (XF) 
Handläggning 

ME 
mycket 
enkel 

E 
enkel 

N 
normal 

K 
komplicera

d 

MK 
mycket 

komplicerad 

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

 
Förklaring av komplexitetsfaktor 

Faktorn syftar till handläggningen av ärendet och kvalitet på handlingar. Exempel på vad 
som kan ge upphov till att en justering används. 
ME = mycket enkel handläggning, normalavgiften motsvarar inte nedlagda resurser 
E = enkel handläggning, normalavgiften motsvarar inte nedlagda resurser 
N = projekt med normal handläggning och granskning (begärd komplettering max 2 ggr) 
K = omfattande handläggning som kräver extra granskning och administration. 
MK = mycket omfattande handläggning som kräver extra granskning och administration. 

Planavgift vid bygglov 
Planavgift tas ut vid lovbeslut för åtgärder inom område med detaljplan och 
områdesbestämmelser som har antagits med stöd av plan och bygglagen från år 1987 eller 
senare och där planavgiften inte reglerats i ett planavtal.  
Avgifterna beräknas som en funktion av prisbasbelopp, lovärendets objektfaktor (OF) samt 
en planfaktor (PF).  
Planavgiften blir olika beroende på lovärendets omfattning, det tas inte ut någon avgift för 
mindre åtgärder.  

Uppföljning 
Uppföljning av taxan görs kontinuerligt men en större översyn görs årligen inför att 
budgetprocessen i kommunen ska starta då taxan är ett viktigt underlag. Effekten för 
sökanden behöver följas upp för att säkerställa att taxan uppfattas och fungerar rättvist. 
Handläggningen, inklusive framtagning av faktureringsunderlag, ska kännas logisk och vara 
enkel.  
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1 Bakgrund och syfte 
 

I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 
framgår att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till 
hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv användning av kommunens 
resurser och en låg miljöpåverkan från kommunens fastigheter. Genom samverkan ska 
kommunen tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt 
upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga beståndet i form av egna och 
inhyrda lokaler. 
 
Det är svårt att med exakthet förutse hur behov och förutsättningar förändras och utvecklas 
åren framöver, lokalförsörjningsplanen behöver årligen uppdateras. Planen kan därför 
främst användas för de kommande tre årens investeringsplanering.  
 
Lokalförsörjningsplanen syftar till att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med 
lokalförändringar och förvaltningen har nu uppdaterat lokalförsörjningsplanen till att 
omfatta åren 2023–2032. Till grund för planen ligger huvudprognosen i 
befolkningsprognosen ”Långtidsprognos 2021-2040 och delområdesprognos”. 

2 Beskrivning av lokalbehov 

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

2.1.1 Förskolan 
Befolkningsprognosen för Ulricehamns kommun visar att födda i åldersgruppen 1–5 år 
kommer att öka under perioden. Behovet av förskoleplatser behöver följas upp kontinuerligt. 
Verksamhet förskola utgår från att planerad byggnation i enlighet med 
lokalförsörjningsplanen tillgodoser förväntat behov. I centralorten är förskolor för 120 barn 
en lämplig storlek ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. I dagsläget har kommunen 
1411 förskoleplatser inklusive de fristående och i april 2022 är 1303 inskrivna i förskola. Det 
ger en beläggningsgrad på 92%.   
 
Cirka 30 nya förskoleplatser tillkommer i Gällstad då ny planerad förskola står färdig, det 
tillgodoser behovet i den södra delen av kommunen. Förskolan i Dalum är tänkt att flyttas till 
lokaler hos Stubo som ska byggas om, detta kommer att innebära en utökning med cirka 40 
platser och det anses möta behoven i den norra delen av kommunen. 
I centralorten planeras en ny förskola stå klar 2026. 
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2.1.2 Grundskolan 
Projektering av ny F-6 skola i Sanatorieskogen pågår. Skolan kommer att ha plats för 
555 elever i grundskola och särskola. När den står klar så finns det god kapacitet att 
klara förväntad elevökning samt minska trångboddheten på befintliga skolor i 
centralorten.  För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut 
om fortsatt högstadieverksamhet i Timmele samt två högstadieskolor i centralorten. 
Platserna är Stenbocksskolans område, Ätradalsskolan och Borgmästarhagen. 
 
Ombyggnad av Hössna skola pågår och förväntas vara klar för inflyttning i april 2023. 
Projektering för ombyggnad och renovering av Vegby skola pågår. 
Gällstads skola är i behov av ytterligare klassrum från och med läsåret 23/24. Extern 
lokal eller modul på skolområdet kommer att behövas till dess samverkanshuset står 
klart och förskolans lokaler kan byggas om för grundskolans behov. 

2.1.3 Gymnasiet 
Byggprogrammets lokaler på Maskinvägen 6 C har tidsbegränsat bygglov, fastighetsägaren 
kommer att ansöka om permanent bygglov. 

2.1.4 Grundsärskolan 
Grundsärskolan är idag utspridd på fyra olika platser. Lokalernas kapacitet och 
utformning är otillräckliga för dagens verksamhet och för framtida behov. 
  
En grundsärskola för årskurs 1–6 och 7–9 bedöms mycket angeläget. Lokalernas 
placering är väsentlig för verksamhetens kvalitet, utveckling och samverkan med 
grundskolan. Grundsärskolan skall vara placerad i anslutning till grundskolor i 
centralorten samt gymnasiet. Lokaler för grundsärskolans årskurs 1-6 projekteras i  
F-6 Sanatorieskogen. För de äldre eleverna finns lokalbehovet med i utredningen av 
7–9 skolor. 

2.2 Sektor välfärd 
Behovet av platser inom funktionsnedsättnings verksamheter bygger på avgångsår från 
särskolan, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare samt personlig kännedom 
från handläggare och personal inom verksamheten.   
 
Lokalbehoven inom individ- och familjeomsorg avgörs av situationsberoende 
omständigheter. 
 
De framtida service- och lokalbehoven inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst och 
hemsjukvård avgörs av demografiska förändringar, individers hälsotillstånd, tillgängliga 
insatser och utveckling av teknologi. Behovsprognos beräknas utifrån tidigare statistiska data 
och utvecklingstrenden uppskattas med hjälp av matematiska modeller. Behovet av platser 
inom vård- och omsorgsboende beräknas med andelen av personer som behöver 
boendeplatser mot befolkning över 65 år. 

2.2.1 Vård och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård 

Vård och omsorgsboende 
Prognos   
Enligt delområdesprognosen ökar åldersgruppen 80 år och äldre i hela kommunen med cirka 
1065 personer mellan åren 2021–2030. Denna ökning sker i alla hemtjänsten områden. 
Antalet personer 80+ år som kan komma att behöva plats på ett vård- och omsorgsboende 
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kommer att öka med cirka 88 personer till totalt 290 personer till år 2030. Antalet personer 
som antas behöva en plats i ett vård- och omsorgboende i kommunen fram till år 2030 ökar i 
alla hemtjänstområden. Det bor som mest personer i området Centrala hemtjänsten för både 
åldersgruppen 65+ och 80+ år. Det är även i detta område som antalet personer 80+ år 
kommer att öka till flest antal personer.    
 
I nuläget (våren 2022) finns det ett 20-tal lediga platser i kommunen. På grund av pandemin 
har det funnits en rädsla för smittspridning på boendena. Vilket resulterar i att färre har 
flyttat in, vilket gör att kommunen har ett större antal tomma platser idag än vad kommunen 
brukar ha, trots att det finns en kö. Personer som erbjudits platser har tackat nej till platser 
men står fortsatt kvar i kön.   
 
I kommunen finns idag fem vård- och omsorgsboenden med totalt 267 platser. 
Beläggningsgraden är varierande för de fem vård- och omsorgsboendena, mellan 78,7 
procent till 101,7 procent. Beläggningsgraden för hela kommunen år 2021 är 92,6 procent.    
  
Behov   
Samverkanshus Gällstad  
Beslut finns att avveckla vård- och omsorgsboendet Ekero i Gällstad och ersätta det med ett 
nytt samverkanshus (vård- och omsorgsboende och förskola) i Gällstad. Det nya 
samverkanshuset i Gällstad kommer att innebära en utökning med 12 platser. 
Samverkanhuset planeras att stå klart år 2025.  
 
Vård- och omsorgsboende Ryttershov  
Behovet av antalet demensplatser har ökat under de senaste åren och för att sörja för 
kompetensen inom kommunen kommer vård- och omsorgsboendet Ryttershov byggas om till 
ett centrum för kognitiv funktionsvariation. Stora delar av huset kommer att rivas och 
ersättas med nybyggda delar, avdelning G-H ska renoveras till nybyggnadsstandard. 
Ombyggnationen leder till en utökning med 15 platser, när byggnationen är klar år 2025.   
 
Samverkanshus Bergsäter  
Vård- och omsorgsboendet Solrosen finns i inhyrda lokaler. Idag uppfyller inte lokalerna 
dagens krav utifrån arbetsmiljö och tillgänglighet. Planen är att ersätta Solrosens vård- och 
omsorgsboende med ett nytt samverkanshus på Bergsäter. Samverkanshuset på Bergsäter 
ska stå klar år 2026. Initialt ska det byggas med 80 platser. 

Hemtjänst och hemsjukvård 
Prognos  
Delområdesprognosen visar att alla hemtjänstområden förväntas öka i åldersgruppen 80 år 
och äldre. Totalt i hela kommunen sker en ökning för denna åldersgrupp med ca 1065 
personer mellan åren 2020–2031. Om trenden fortsätter mot att fler personer som uppnår 
en hög ålder bor kvar hemma, kan antalet brukare och patienter tänkas öka för hemtjänsten 
och hemsjukvården.  
 
Antalet timmar per brukare och patienter varierar mycket beroende på den enskildes behov 
och är därför svår att prognosticera. Gruppen äldre lever allt längre vilket medför att de äldre 
blir mer komplicerat sjuka, vilket i sin tur leder till att mer komplexa behov och sjukvård 
behöver utföras i hemmet. Vilket resulterar i att dessa individer behöver än mer resurser av 
hemtjänsten och hemsjukvården. Utöver gruppen äldre kommer det även bli vanligare att 
vårda personer som är yngre än 65+ i hemmet.   
 
Idag har hemtjänsten 140 anställda undersköterskor och vårdbiträden. Hemsjukvården har 
25 anställda på rehab och 50 sjuksköterskor i sjuksköteenheterna.   
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Behov  
Hemtjänsten i Ulricehamn kommun är uppdelad i fem områden med fem utgångpunkter. Ett 
utökat behov av lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården finns vare sig brukarna blir fler 
eller inte, detta beror på att vissa enheter redan idag har det mycket trångt.   
 
Hemtjänsten i Ulricehamns tätort har två utgångpunkter, Topecohuset och Solrosens vård- 
och omsorgsboende. Hemtjänsten i Ulricehamns tätort är trångbodda. På grund av 
trångboddheten behöver hemtjänsten i Ulricehamns tätort utöka lokalerna. 
 
Behovet för Parkgårdens hemtjänst och hemsjukvård är egna lokaler. Idag sitter hemtjänsten 
i två små kontor, vilket inte passar verksamheten. Hemsjukvården sitter också trångt och får 
inte plats i de lokaler de har idag. Nya lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården behövs.   
 
En generell önskan är att hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal som arbetar i samma 
hemtjänstområde och med samma brukare ska sitta på samma plats och i närheten av 
varandra. 

2.2.2 Funktionsnedsättning 
Prognos  
Lokalerna inom verksamhetsområdet omfattar främst bostäder men även lokaler till daglig 
verksamhet och korttidsverksamhet. Det ökade behovet av lokaler och bostäder på senare år 
är inte en följd av befolkningsförändringar, utan följder av den positiva utvecklingen som på 
senare år synliggjort målgruppen och strävan efter att främja delaktighet och ett självständigt 
liv. Prognosen för denna målgrupp bygger på avgångsår från särskolan, uttalade viljeyttringar 
från vårdnadshavare/företrädare samt personlig kännedom från handläggare och personal 
inom verksamheten. Prognosen blir därför en vägledning och inte en absolut sanning, då den 
enskilda personen själv får välja tidpunkt för ansökan om boende och önskemål om 
boendeform.  
 
Grupp- och servicebostäder  
Verksamheten ser ett ökat behov av både grupp- och servicebostäder fram till år 2032. 
Uppskattat behov av antalet platser bygger på en uppskattning som gjordes inom 
verksamheten under år 2021. Då uppskattades behovet att vara cirka 19 platser i gruppbostad 
mellan åren 2022 och 2030 samt cirka elva platser i servicebostad.  
 Till år 2032 finns behov av ytterligare fyra gruppbostäder samt en till bas för 
servicebostäder. De fyra gruppbostäderna planeras att vara färdigställda åren 2024, 2026, 
2028 och 2030.  En av de nya gruppbostäderna kommer att ersätta befintlig gruppbostad i 
inhyrda lokaler på Tåmarksgatan som inte uppfyller dagens krav enligt LSS.  
 
De äldre gruppbostäderna som kommunen äger idag är inte fullvärdiga, åtgärder behövs för 
att nå lämplig standard. De geografiska placeringarna som dessa bostäder har idag är mycket 
bra, vilket talar för att i första hand bygga om de befintliga boendena, så att de uppfyller 
dagens krav på fullvärdiga bostäder och brandskydd. Ombyggnation av Nillas väg 
gruppbostad planeras vara klar under år 2023 och detsamma gäller Karlslättsvägens 
gruppbostad. 
 
Ny baslägenhet Parkrosgatan 4  
Byggnaden som baslägenhet för Stockrosvägens serviceboende ligger i idag ska rivas, 
baslägenheten behöver ersättas. Dialoger förs med Stubo om att upprätta en ny baslägenhet i 
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de bostäder som Stubo bygger i området. Även lägenheter som är kopplade till basen behöver 
ersättas.  
 
Korttidsverksamhet  
Antal barn med behov av korttidstillsyn och vistelse har ökat markant från hösten år 2020 
och under år 2021, vilket har resulterat i att behovet av mer och större lokaler är mycket 
stort. I nuläget ser man inget minskat behov av korttidstillsyn utan behovet fortsätter att öka. 
Planen är att Lövbacka ska ta över Gläntas lokaler när Gläntans verksamhet flyttar till 
Ryttershov. Lövbackas verksamhet beräknas kunna utöka lokalerna år 2026.  
 
Bildfabriken  
Receptionen på Höjdgatan ska byggas om. Detta medför i sin tur att det utrymmet 
Bildfabriken idag nyttjar kommer att behöva ersättas med andra lokaler på Höjdgatan som är 
lämpliga för verksamheten.  

2.2.3 Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration 
Prognos och behov  
Socialpsykiatriboende   
I kommunen finns det ett socialpsykiatriboende och det är fullbelagt. Enligt verksamhetens 
prognos kommer ytterligare fyra platser att behövas framöver. Tre platser behövs redan i 
dagsläget och ytterligare en plats behövs för åren 2022–2024. Idag finns även ett 
volymproblem med korttidsplatser för målgruppen. I nuläget finns det en korttidsplats som 
alltid är belagd. När korttidsplatsen är belagd behöver verksamheten, vid vissa tillfällen låna 
korttidsplatser av äldreomsorgen. Dessa korttidsplatser är inte anpassade efter målgruppens 
behov. Det är svårt och dyrt att lösa andra boenden för målgruppen i en annan kommun. Ett 
nytt socialpsykiatriboende planeras att byggas i det nya detaljplaneområdet Sanatorieskogen 
och vara klart år 2025. Ett antal av platserna på det nya socialpsykiatriboendet kommer att 
vara korttidsplatser för denna målgrupp.   
 
URC  
Prognosen är att de enheter som sitter på URC idag kommer fortsätt växa. På tio års sikt 
kommer IFO:s enheter som sitter på URC inte få plats.  

2.3 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
Sektor miljö och samhällsbyggnad har de senaste åren växt och kommer även framåt att ha 
behov av ytterligare kontorsarbetsplatser då tillväxten ökar utifrån de behovsutredningar 
som är framtagna. För sektorn är samordningen viktig för att kunna vara effektiva och därför 
är önskemålet att ha enheterna i sektorn samlade. Det utökade behovet är beroende på om 
sektorn kommer vara politiskt prioriterad och hur stor efterfrågan kommer vara på sektorns 
tjänster. Sektorn ser att ärendemängden ökat kraftigt vilket inte bedöms vara övergående. 
Behovet av kontorsarbetsplatser kan påverkas av hur möjligheterna kommer vara för 
distansarbete, digitala arbetssätt och hur framtidens kontor utformas och används. 
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2.4 Sektor service 
Lokalbehovet för sektor service är för flertalet verksamheter kopplat till övriga sektorers 
framtida utveckling utifrån hur invånarantalet ökar eller minskar. Många medarbetare inom 
sektor service finns utspridda i kommunens verksamheter. Dock ökar behovet av 
kontorsarbetsplatser i och med att administrationen växer när verksamheterna gör det. 
Behovet av kontorsarbetsplatser kan påverkas av hur framtidens kontor utformas och 
möjligheten till distansarbete.  

 
IT-organisationen sitter idag på tre ställen vilket inte är optimalt. Majoriteten av personalen 
sitter i lokaler som hyrs av UEAB på Karlsnäsvägen 11, utöver det har enheten kontor i 
Nämndhuset och i Tranemo. UEAB har flaggat för att de själva kommer att behöva lokalerna 
på Karlsnäsvägen 11 inom ett par år.  

 
För att bedriva verksamhet inom kultur och fritid i ändamålsenliga lokaler finns behov av 
åtgärder kopplat till simhall och nytt stadsbibliotek. Projektering av nytt bibliotek pågår. I 
samband med översynen av högstadieskolor ska fritidsgården inrymmas i den mest centrala 
högstadieskolan. Lokalerna ska samnyttjas och samarbetet mellan skola och fritidsgård kan 
utökas. I samband med byggnation av nya skolor bör avstämning göras med Kultur och fritid 
avseende behov när nya idrottshallar ska byggas, exempelvis gällande läktare. Kommunens 
största samlingslokal med scen finns idag i Stenbockskolan och om förändringar görs i skolan 
som påverkar aulan bör frågan om samlingslokal beaktas. 

2.5 Kommunledningsstaben 
I takt med att antalet invånare ökar och den kommunala servicen gör detsamma så ökar 
också förvaltningens behov av stödfunktioner. Kommunledningsstabens medarbetare finns i 
dagsläget i Stadshuset och på Höjdgatan. Mycket talar för att en ökad flexibilitet i arbetssätt 
kommer innebära att behovet av kontorsarbetsplatser inte ökar på samma sätt som tidigare. 

3 Lokalförsörjningsplan 2023–2032 
Lokalförsörjningsplanen finns bifogad som bilaga 1 till detta dokument. Underlag för 
bedömning av förskoleplatser finns bifogad som bilaga 2 till detta dokument medan underlag 
för platser i vård- och omsorgsboende finns bifogad som bilaga 3 i detta dokument.  

4 Beskrivning av aktiviteter i 
lokalförsörjningsplan 2023–2032 

Ny enhet till hemtjänst och hemsjukvård 
I samband med att behovet av hemtjänst och hemsjukvård ökar, behöver verksamheten mer 
personal och fler kontorsplatser. Vi kommer troligen att hyra lokaler för denna verksamhet. 
 
 



LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2032

10

Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård i Dalum 
I samband med att behovet av hemtjänst och hemsjukvård ökar behöver verksamheten mer 
personal och fler kontorsplatser. Vi kommer troligen att hyra lokaler för denna verksamhet. 
 
Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 
Syftet är att göra gruppbostaden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder 
enligt LSS. 
 
Stadsbibliotek 
Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och 
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och 
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet.  
 
Ersätta baslägenhet Stockrosvägen  
Byggnaden som Stockrosvägens baslägenhet ligger i ska rivas, baslägenheten behöver 
ersättas. 
 
Samverkanshus i Gällstad  
Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnad av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar. 
 
Utökade lokaler Gällstad skola 
Gällstads skola är i behov av ytterligare klassrum från och med läsåret 23/24. Extern lokal 
eller modul på skolområdet kommer att behövas till dess samverkanshuset står klart och 
förskolans lokaler kan byggas om för grundskolans behov. 
 
Nybyggnad boendedelar Ryttershov  
Stora delar av Ryttershov är i dåligt skick. Alternativet att bygga nytt framstår som det bästa 
alternativet sett över lång tid. Det leder till lägre driftkostnad per boendeplats. Arbetsmiljön 
blir bättre, vilket leder till en attraktiv arbetsplats. Byggnationen planeras etappvis för att 
slippa evakuering. Byggnad G-H kommer att behållas, denna del byggdes om 2012.   
 
Utökade lokaler Lövbacka 
Antal barn med behov av korttidstillsyn och vistelse har ökat från hösten år 2020 och under 
år 2021. Behovet av större lokaler är stort för Lövbackas fritidsverksamhet.   
 
Ombyggnation gruppbostad Nillas väg 
Syftet är att göra gruppbostaden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder 
enligt LSS. 
 
Ny skola årskurs F-6 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Från och med höstterminen 2019 och fram till ny 
skola står klar placerades tillfälliga lokaler vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Den nya 
skolan ska även inrymma lokaler för särskola. Projektering pågår.  
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Ny skola Borgmästarhagen (375 elever i första etappen) 
För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om två 
högstadieskolor i centralorten varav den ena ska byggas i Borgmästarhagen.  
 
Stenbocksskolan 
För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om två 
högstadieskolor i centralorten varav den ena ska vara på Stenbocksskolans område. Lokaler 
för fritidsgård och särskola ska finnas i skolan. Utredning pågår avseende hur 
Stenbocksskolans område ska disponeras.  
 
Ätradalsskolan 
Beslut är fattat om fortsatt högstadieverksamhet i Timmele på Ätradalsskolans område. 
Utredning pågår för att kunna fatta beslut om ombyggnation/renovering av befintlig lokal 
eller nybyggnation.  
 
Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 
Nya lokaler behövs för att den planerade utvecklingen av Bronäsområdet skall kunna 
genomföras. 
 
Boende socialpsykiatri  
Gruppen som är i behov av boende på ett socialpsykiatriboende växer. Nybyggnation 
planeras i Sanatorieskogen.  
 
Sim- och sporthall 
Genomförd förstudie visar tydligt att det långsiktigt blir lägre kostnader med en nybyggd 
anläggning. Livslängden blir minst 40 år i stället för maximalt 20 år i en om- och tillbyggd 
anläggning. En nybyggd simhall ger också möjligheter till ökade intäkter då en ny simhall är 
betydligt bättre anpassad till behoven och därigenom attraktivare. 
 
Ny gruppbostad  
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS i Bergsäter. 
 
Nytt samverkanshus i Ulricehamn 
Nyproduktion av ett nytt samverkanshus för vård- och omsorgsboende och förskola i 
Bergsäter. 
 
Avveckling Ekero  
Försäljning av fastigheten när det nya vård och omsorgsboendet är färdigställt i Gällstad. 
 
Ny förskola Dalum 
Ny förskola planeras i Dalum för att ersätta befintliga lokaler som inte är helt ändamålsenliga 
och för att utöka antalet förskoleplatser i Ätradalen. Planeringen är att hyra lokal av Stubo 
som byggs om till förskola. Att utöka antalet platser i Dalum bedöms strategiskt riktigt 
utifrån ett ökat behov av förskoleplatser i Ätradalen.  
 
Förvaltningslokaler 
Antalet personer som behöver kontorsplatser kommer att öka och det finns en ambition att 
ersätta kontorsplatserna i Nämndhuset efter att biblioteket flyttat till nya lokaler.  
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Ny gruppbostad 
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS i Sanatorieskogen som ersätter den befintliga 
inhyrda gruppbostaden vid Tåmarksgatan. Tåmarksgatan uppfyller inte dagens krav enligt 
LSS.  
 
Avveckling Dalums g:a förskola 
Försäljning av fastigheten när ny förskola är färdigställd. 
 
Lokaler byggprogram 
Lokalerna på Maskinvägen 6 C har tidsbegränsat bygglov, fastighetsägaren ansöker om 
permanent bygglov.  
 
Förskola Trädet 
Ny detaljplan behöver upprättas för att permanent bygglov ska kunna erhållas.  
 
Ny gruppbostad 
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS, preliminär placering i Lövåsen.    
 
Avveckling Nämndhuset 
Biblioteket kommer att flytta till nya lokaler och ett avvecklingsbeslut finns sedan många år 
tillbaka avseende Nämndhuset.  Behovet av förvaltningslokaler ökar och i utredningen för 
”Framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler” konstaterades i rapporten 
”Slutrapport – påverkan på och möjligheter till förvaltningslokaler i centralorten” att 
Nämndhusets placering är ett möjligt alternativ för framtida förvaltningslokaler.   
 
Servicebostäder kopplat till ny bas  
Finns flera liknande lösningar hos Stubo idag. Behöver startas upp en ny. 
 
Ny gruppbostad  
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS, preliminär placering i Bronäs. 
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5 Bilaga 1, Lokalförsörjningsplan 2023–
2032 
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6 Bilaga 2, Platser och behov – 
kommunens förskoleplatser 

 

Fö
rsk

ola
BT

A
Be

dö
md

 ka
pa

cit
etI

ns
kri

vn
a 2

20
40

4
HT

-22
An

tal
 

av
d

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Kv
arn

lyc
ka

n
55

57
46

3
55

55
55

55
55

55
55

55
To

tus
12

0
11

1
87

6
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Lyc

ka
n

12
0

82
70

6
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Sta

ds
sko

ge
n

12
0

12
0

11
1

6
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Tre

 Ro
so

r
14

0
12

9
11

7
6

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

Be
rgs

äte
r

0
0

0
0

0
0

12
0

12
0

12
0

12
0

1 2
0

12
0

12
0

Ka
pa

cit
et 

i ce
ntr

alo
rte

n
55

5
55

5
55

5
55

5
67

5
67

5
67

5
67

5
67

5
67

5
67

5

Än
gla

gå
rde

n
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
Vis

tah
olm

65
65

65
65

65
65

65
65

65
65

65
65

Mo
nte

sso
ri

44
44

44
44

44
44

44
44

44
44

44
44

My
rst

ack
en

42
42

42
42

42
42

42
42

42
42

42
42

Su
mm

a f
ris

tåe
nd

e
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
To

tal
 ka

pa
cit

et 
i ce

ntr
alo

rte
n

72
6

67
0

72
6

69
4

72
6

72
8

72
6

74
5

84
6

75
0

84
6

76
6

84
6

77
0

84
6

77
5

84
6

79
3

84
6

80
5

84
6

81
3

Gä
lls

tad
34

39
37

2
34

34
34

Jun
iba

cke
n

50
56

56
3

50
50

50
Gä

lls
ta d

gå
rde

n
0

0
0

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Ma

rbä
ck

75
51

50
4

75
75

75
75

75
75

75
75

75
75

Tv
ärr

ed
53

60
46

3
53

53
53

53
53

53
53

53
53

53
Lin

go
ntu

va
n

26
19

11
1

26
26

26
26

26
26

26
26

26
26

So
lve

igs
 fö

rsk
olo

r V
eg

by
26

26
26

26
26

26
26

26
26

26
26

26
26

Ka
pa

cit
et 

i o
mr

åd
et

26
4

25
1

22
6

26
4

22
9

26
4

22
3

26
4

22
4

30
0

22
7

30
0

22
5

30
0

22
6

30
0

22
8

30
0

22
8

30
0

22
9

30
0

Hö
ke

rum
12

0
10

6
97

6
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Ni

tta
42

41
32

2
42

42
42

42
42

42
42

42
42

42
Älm

es
tad

40
31

29
2

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

Ka
pa

cit
et 

i o
m r

åd
et

20
2

17
8

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

Re
gn

bå
ge

n
40

39
39

2
40

40
40

Ny
cke

lpi
ga

n
18

22
18

1
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
Än

gsg
ård

en
36

36
36

36
36

36
36

36
36

36
36

36
36

Pa
ste

lle
n

40
40

40
2

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

Hä
sth

ov
en

66
67

66
4

66
66

66
66

66
66

66
66

66
66

Trä
sko

n
19

23
16

1
19

19
19

19
19

19
19

19
19

19
Ny

 fö
rsk

ola
 Da

lum
80

80
80

80
80

80
80

Ka
pa

cit
et 

oc
h b

eh
ov

 i o
mr

åd
et

21
9

20
4

19
9

21
9

24
3

21
9

24
4

21
9

24
4

25
9

24
7

25
9

24
7

25
9

25
0

25
9

25
4

25
9

25
5

25
9

25
7

25
9

25
8

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

 



LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2032

15

7 Bilaga 3 Platser och behov - 
kommunens vård- och omsorgsboende 
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Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2022/640 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning justeras enligt följande: 
 
2 §  
 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna ett presidium bestående av ordförande och 1:e vice ordförande från den 
politiska ledningen och 2:e vice ordförande från oppositionen som tillsammans utgör 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
43 §  
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges 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 valberedningen.   
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning syftar till att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen (2017:725) med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-21 från kanslichef  
2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning överlämnas för politisk hantering.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-21 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
Diarienummer 2022/640, löpnummer 4086/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning överlämnas för politisk hantering.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning syftar till att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen (2017:725) med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden.  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning syftar till att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen (2017:725) med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden.  
Beslutsunderlag 
1 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  
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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 § Valberedning och arvodesberedning 
Valberedning och arvodesberedning väljs för den löpande mandatperioden av 
kommunfullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.  
 
Valberedningen 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 representerade 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. Nomineringar till 
fullmäktigeberedningar hanteras inte i beredningen för valberedningen.  
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 
beredning.  
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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” 
 
 

Politisk referensgrupp 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 surfplatta.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Revidering av ersättningar och arvoden till 
kommunens förtroendevalda m.fl. 2023 - 2026 
Dnr 2022/361 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2023 – 2026 antas och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 115 
upphävs.  
 
Sammanfattning 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen 
ska, inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för 
kommunens förtroendevalda.  
 
Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag. Ändringarna är markerat med gult i 
dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket.  
 
Bland annat föreslås grundbeloppet ändras till 68 000 kronor och att detta ska räknas upp 
årligen baserat på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) redovisar. Förslag om förändring av arvode för vissa heltids- deltids- och 
begränsade månadsarvoden, se reglemente.  
 
Beslutsunderlag 
1 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023-2026 
2 Protokoll val- och arvodesberedningen 2022-09-28 § 18 
 
Val- och arvodesberedningen förslag till beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2023 – 2026 antas och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 115 
upphävs.  
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-04 

Tjänsteskrivelse Revidering av ersättningar och 
arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023 - 
2026 
Diarienummer 2022/361, löpnummer 2099/2022 
 
Val- och arvodesberedningen förslag till beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2023 – 2026 antas och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 115 
upphävs.  
 
Sammanfattning 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen 
ska, inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för 
kommunens förtroendevalda.  
 
Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag. Ändringarna är markerat med gult i 
dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket.  
 
Bland annat föreslås grundbeloppet ändras till 68 000 kronor och att detta ska räknas upp 
årligen baserat på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) redovisar. Förslag om förändring av arvode för vissa heltids- deltids- och 
begränsade månadsarvoden, se reglemente.  
 
 
Ärendet 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen 
ska, inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för 
kommunens förtroendevalda.  
 
Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag.   
 
Ändringarna är markerat med gult i dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket. 
De ändringar som föreslagits är att grundbeloppet är 68 000 kronor. Grundbeloppet räknas 
upp årligen och baseras på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) redovisar. Uppräkningen baseras på arbetskraftskostnaderna. 
Uppräkning görs från och med år 2024. 
 
Förslag om att arvode utgår per sammanträde/förrättning med 1,45 % av grundbeloppet per 
tillfälle om max tre timmar. För tid därutöver utgår ersättning med 0,33 % av grundbeloppet 
per timme. För sammanträden/förrättningar som förlagts i direkt anslutning till varandra 
utgår endast ett grundarvode. Direkt anslutning innebär högst 60 minuter mellan 
sammanträden/förrättningar. Tiden, uppehållet, mellan två sammanträden/förrättningar 
ingår inte i tid som ger rätt till arvode.  
 
Tillägg om att om ledamot/ersättare avviker innan de tre första timmarna passerat utgår 
arvode med den del av grundarvodet som motsvarar närvarotiden i förhållande till hela 
sammanträdet/förrättningens fulla längd. 
 



  2022/361, 2099/2022 2(2) 

 
Tillägg om att arvode utgår även till av kommunen utsedda revisorer som är fysiskt 
närvarande vid de sammanträden med kommunfullmäktige där de är föredragande eller 
berörda/svarande.  
 
Ändring gällande yrkande om ersättningar och att dessa ska framställas snarast dock senast 
inom två månader räknat från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken 
kostnaden hänför sig. 
 
Förslag om förändring av arvode för vissa heltids- deltids- och begränsade månadsarvoden, 
se reglemente.  
 
Beslutsunderlag 
1 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023-2026 
2 Protokoll val- och arvodesberedningen 2022-09-28 § 18 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
Kommunsekreterare 
Ekonomifunktionen 
HR-funktionen/lön 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
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1 Tillämpningsområde 
Dessa bestämmelser äger tillämpning på 
 
I Förtroendevalda i kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar samt i 

kommunens styrelser och nämnder. 
 
II Av kommunfullmäktige eller kommunal styrelse eller nämnd utsedd 

förtroendevald när ersättning inte lämnas från samarbetsorgan, annan 
organisation eller liknande 

 
 i samarbetsorgan med andra myndigheter, organisationer eller motsvarande 

 i interna samrådsorgan, partsammansatta organ eller motsvarande 

 såsom kommunens representant vid bolagsstämmor, förbundsstämmor,  
föreningsstämmor e d 

 såsom kommunens representant i samband med särskilda uppdrag 

 en ledamot i en fullmäktigeberedning när beredningen genom särskilt beslut 
gett ett specifikt uppdrag till beredningsledare, vice beredningsledare eller en 
ledamot i beredningen.    

III Av kommunen utsedda revisorer 
 
IV Andra än kommunala förtroendevalda, som är ledamöter eller ersättare 

i av fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd formellt inrättat 
samrådsorgan;  
detta gäller då ersättning ej lämnas från annan myndighet eller 
organisation eller inom ramen för anställningsavtal. 

 

Tolkning i övrigt av reglernas tillämpningsområde, avgörs enligt § punkt 19 av 
kommunstyrelsen. 

2 Grundbelopp 
Grundbeloppet utgörs av 90 % av, det senast beslutade, riksdagsmannaarvodet. 
 
Utifrån grundbeloppet utgår månadsarvoden och sammanträdesarvoden med 
en angiven procentsats.  
 
Den procentsats som anges för respektive månadsarvode avser den ekonomiska 
ersättningen för uppdraget i procent av grundbeloppet och avser inte 
tjänstgöringsgrad. 
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Uppräkning av andra belopp än grundbeloppet sker enligt följande formel: 
 
 riksdagsmannaarvode innevarande år  
riksdagsmannaarvode föregående år 

Grundbeloppet utgörs av 68 000 kronor. 

Utifrån grundbeloppet utgår månadsarvoden och sammanträdesarvoden med en 
angiven procentsats.  

Den procentsats som anges för respektive månadsarvode avser den ekonomiska 
ersättningen för uppdraget i procent av grundbeloppet och avser inte 
tjänstgöringsgrad. 
 
Grundbeloppet räknas upp årligen och baseras på det prisindex för kommunal 
verksamhet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar. 
Uppräkningen baseras på arbetskraftskostnaderna. Uppräkning görs från och 
med år 2024. 
 

3 Sammanträdes- och 
förrättningsarvoden 

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår för deltagande i sammanträde 
samt för deltagande i verksamhet av annat slag än sammanträde, vilken 
beslutats av behörigt kommunalt organ eller på dess uppdrag. Arvode utgår för 
den faktiska tid som sammanträdet/förrättningen pågår.  
 
Grundarvode utgår per sammanträde/förrättning med 1,5 % 1,45 % av 
grundbeloppet per tillfälle om max tre timmar. För tid därutöver utgår 
ersättning med 0,33 % av grundbeloppet per timme. 196 kr/tim.  Detta belopp 
uppräknas varje år. enligt formeln i §2. Ersättning utgår per påbörjad 
halvtimme. För sammanträden/förrättningar som förlagts i direkt anslutning 
till varandra utgår endast ett grundarvode. Direkt anslutning innebär högst 60 
minuter mellan sammanträden/förrättningar. Tiden, uppehållet, mellan två 
sammanträden/förrättningar ingår inte i tid som ger rätt till arvode.  
 
Om ledamot/ersättare avviker innan de tre första timmarna passerat utgår 
arvode med den del av grundarvodet som motsvarar närvarotiden i förhållande 
till hela sammanträdet/förrättningens fulla längd. Exempel: 
Sammanträde/förrättning är 4 timmar och ledamot/ersättare avviker efter 2 
timmar. Arvode betalas då ut med 50 % av grundarvodet. 
 
Arvode utgår även till ersättare som utan att tjänstgöra är närvarande vid 
sammanträde/förrättning. 
 

- 1,00 = procentsatsen
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Förrättningsarvode utgår för samtliga folkvalda (ordinarie och ersättare) som 
deltar på fullmäktiges sammanträde.  
 
Arvode utgår även till av kommunen utsedda revisorer som är fysiskt närvarande vid 
de sammanträden med kommunfullmäktige där de är föredragande eller 
berörda/svarande, exempelvis vid årsbokslut och granskningsrapporter.  
 
I övrigt utgår inte sammanträdes-/förrättningsarvode till hel- eller deltidsarvoderad 
förtroendevald i vars årsarvode inkluderas ersättning för 
sammanträden/förrättningar. 
 
Arvode utgår inte till anställd i kommunen, vilken i denna egenskap deltar i 
sammanträde/förrättning. 

4 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utgår enligt nedan för 
sammanträde/förrättning som grundar rätt till sammanträdes-
/förrättningsarvode. 
 
Ersättning utgår enligt följande: 
 
Löntagare ersätts med belopp som motsvarar den faktiskt förlorade 
arbetsförtjänsten. För att få ersättning ska den förtroendevalde lämna intyg från 
arbetsgivaren om hur stor inkomstförlusten är per timma. Intyg lämnas vid 
mandatperiodens början samt vid förändring av inkomstförhållandena. 
För den som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning, som under 
dagtid, kl 08.00-18.00, deltar i möte som grundar rätt till sammanträdes-
/förrättningsarvode ska den förtroendevaldes inkomst fastställas med ledning 
av de tre sista årens taxering. 
 
Personer som inte i övrigt faller in under ovanstående kategorier, ska genom 
intyg kunna styrka sin inkomstförlust på ett godtagbart sätt. 
 
Tillämpningsanvisning 
Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat 
arbetsinkomster. En förtroendevald som tagit partiell och generell 
tjänstledighet har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid, uttag av flextid, semester etc. 
har man inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också 
att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, när den 
förtroendevalde har ett uppdrag för kommunen, inte har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera 
sin arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte 
föranleder något löneavdrag, har inte heller rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
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5 Ersättning för förlorade 
semesterförmåner 

Förtroendevald, som genom intyg från arbetsgivaren, kan visa att 
semesterförmånen faktiskt påverkats av uppdraget har rätt till en ersättning för 
förlorade semesterdagar med styrkt förlorad arbetsinkomst enligt § 5 punkt 4. 

6 Pensionsbestämmelser 
Pensionsavtalet PBF gäller för vissa förtroendevalda med minst 40 % av 
grundnivån i förtroendeuppdraget. Vid början av varje mandatperiod fastställer 
kommunstyrelsen vilka förtroendevalda som omfattas av PBF. 
 
För förtroendevalda gäller omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige 2014-09-29, § 92.  
För samtliga förtroendevalda, oavsett uppdragets omfattning, gäller avtalets 
pensionsbestämmelser. Bestämmelserna om omställningsstöd gäller för 
förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag 
hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 
40 % av heltid.  

7 Ersättning för barntillsynskostnader 
Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tolv år.  
 
Ersättning utbetalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 

8 Ersättning för kostnader för vård och 
tillsyn av funktionshindrad eller svårt 
sjuk 

Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad och som inte ersätts 
på annat sätt.  
 
Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående. 
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9 Ersättning för funktionshindrad 
förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionshinder för de styrkta särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller 
förrättning och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande. 

10 Ersättning för övriga kostnader 
För andra kostnader än vad som avses ovan betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkommit. 
 
Ersättning kan utgå, efter prövning i kommunstyrelsen.  

11 Reseersättning 
För resor som har direkt samband med uppdrag som arvoderas enligt dessa 
bestämmelser, utgår ersättning för resor från bostaden till platsen för 
sammanträdet/förrättningen och omvänt (eller motsvarande sträcka) om detta 
avstånd överstiger tre kilometer enkel resa. För resa till/från 
sammanträde/förrättning som föranleder extra resa från/till ordinarie 
arbetsplats utgår motsvarande ersättning. 
 
Utöver detta kan ersättning ges för resekostnad, som har direkt samband med 
uppdrag att justera protokoll. 
 
Ersättning utgår enligt bilersättningsavtal som gäller för kommunens anställda. 
 
För förtroendevald med begränsat arvode utgår reseersättning för uppdrag som 
har direkt samband med det förtroendeuppdrag för vilket ett begränsat arvode 
utgår. 
 
Tillämpningsanvisning 
För förtroendevalda gäller Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten. 
antagen av kommunfullmäktige 2018-02-22, § 19. Enligt denna ska i första 
hand kommunens poolbilar användas.  
    
Resan enligt § punkt 11 nästsista och sista stycket ska ha ett direkt och 
uppenbart samband med det förtroendeuppdrag för vilket ett begränsat arvode 
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utgår. På den förrättningsblankett som lämnas för reseersättningen, ska 
tydliggöras vilket specifikt uppdrag som föranleder resan.  

12 Förutsättningar för att erhålla arvoden 
och ersättningar 

För att få ersättning enligt §§ punkt 4–5 och §§ 7–11 ska den förtroendevalde 
styrka sina förluster eller kostnader. Förlusten/kostnaden redovisas på särskild 
blankett som finns att hämta på kansliet. 
 
Arvode för sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommun-styrelse och nämnd betalas ut utan föregående anmälan. För övriga 
sammanträden/ förrättningar ska den förtroendevalde redovisa tid på särskild 
blankett. 
 
Yrkande om ersättningar ska framställas snarast dock senast inom sex två 
månader räknat från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken 
kostnaden hänför sig. 

13 Begränsat arvode 
Begränsat arvode utgår till vissa förtroendevalda som fullgör uppdrag som 
ersätts med mindre än 40 %. Omfattning framgår av bilaga. 

14 Hel- och deltidsarvode 
Heltids- eller deltidsarvode utgår till förtroendevalda med uppdrag som ersätts med 
minst 40 %. Uppdrag och omfattning framgår av bilaga. 
 
Arvode till hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald innefattar alla arvoden samt 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och semesterersättning som har samband med 
angivet uppdrag eller som utförs på uppdrag av behörigt organ. Sammanträdes- och 
förrättningsarvode utgår inte. Rätt till ledighet motsvarande semester enligt 
semesterlagen. 
 
I arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande ingår att vikariera för 
ordföranden under dennes ledighet. På samma sätt ingår i arvodet för 
kommunfullmäktiges vice ordförande att vikariera för ordföranden under dennes 
ledighet. 
 
För hel- och deltidsarvoderade som ersätts med minst 40 %, är Ulricehamn 
stationeringsort.  
 
Tillämpningsanvisning 
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När en förtroendevald har flera deltidsuppdrag där vart och ett av dessa uppdrag 
understiger 40 % men där den sammanlagda procentsatsen omfattar 40 % eller mer, 
ska dessa förtroendevalda inte erhålla sammanträdesarvoden samt ersättningar för 
förlorad arbetsinkomst och semesterersättningar. 

15 Sjukfrånvaro för den som inom 
kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid 

Förtroendevald som inte kan fullfölja sitt uppdrag till följd av sjukdom är sjukledig så 
länge arbetsoförmågan kvarstår. Behovet av sjukledighet utöver 7 kalenderdagar ska 
styrkas genom läkarintyg. Förtroendevald ska, för att ha rätt till sjuklön enligt lagen 
om sjuklön, snarast anmäla sjukfrånvaron till kanslifunktionen, som i sin tur 
underrättar personalfunktionen som betalar ut arvoden och anmäler till 
Försäkringskassan.  
 
För att få rätt till sjukpenning är det viktigt att respektive förtroendevald anmäler 
arvodet som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till Försäkringskassan.  
 
Om arvodet inte räknas som SGI av Försäkringskassan, ersätter kommunen den 
förtroendevalde i nivå med Försäkringskassans bestämmelser. 
 
Dagsarvode beräknas enligt följande; totalt årsarvode 
                                                                  365 
 
För de berörda förtroendevalda gäller följande, 
 
Dag 1   karensdag; ingen ersättning  
  
Dag 2–14   sjuklön 80 % av arvodet enligt lagen om sjuklön  
 
Dag 15-90  90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Ulricehamns 

kommun 10 %) ** 
 
Dag 91-360 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Ulricehamns 

kommun 10 %) *, **  
 
Dag 361 -   Ersättning enligt Försäkringskassans bestämmelser, för 

närvarande 75 % 
 

* Då förtroendevald inte omfattas av avtalsgrupp sjukförsäkring (AGS), ersätter 
Ulricehamns kommun den förtroendevalde med 10 % under dag 91 – 360 så att 
ersättningen motsvarar ersättningen för anställd personal.  
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** Har den förtroendevalde ett arvode som överstiger maxtaket i Försäkringskassans 
ersättningsregler justeras kommunens ersättning, så att den sjuklön som betalas ut 
motsvarar 90 procent av maxtaket i Försäkringskassans regler.  

16 Föräldraledighet för den som inom 
kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid 

Socialförsäkringsbalkens bestämmelser gäller, vilket innebär att föräldrapenning 
betalas ut från Försäkringskassan med 80 % av arvodet upp till maxtaket i 
Försäkringskassans ersättningsregler. Därutöver betalas föräldrapenningtillägg ut 
från Ulricehamns kommun med 10 % av arvodet upp till maxtaket i 
Försäkringskassans ersättningsregler. Detta gäller under samma tidsperiod som 
gäller för arbetstagare.  
 
Tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn betalas ut från Försäkringskassan 
med 80 % av arvodet. 
 
För att få rätt till föräldrapenning är det viktigt att respektive förtroendevald anmäler 
arvodet som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till Försäkringskassan.  
 
Om arvodet inte räknas som SGI av Försäkringskassan, ersätter kommunen den 
förtroendevalde i nivå med Försäkringskassans bestämmelser. 

17 I månadsarvodet ingående 
arbetsuppgifter 

I månadsarvode till ordförande och beredningsledare inkluderas i tillämpliga delar 
ersättning bl. a. för  
 
 att leda fullmäktiges, fullmäktigeberedningens, kommunstyrelsens, nämndens 

verksamhet 

 att följa förvaltningens arbete 

 överläggningar med verksamhetsansvariga 

 överläggningar med myndigheter samt med övriga kommunala organ 

 genomgång/beredning inför sammanträde, förrättning, besiktning o dyl. 

 representera nämnden i övrigt för uppdrag som nämnden kan besluta om 
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För vice ordförande i nämnd och vice beredningsledare ingår i årsarvodet 
förrättningar enligt ovan i tillämpliga delar, att vid behov ersätta ordföranden på 
sammanträden och i övriga uppdrag samt att i övrigt vara tillgänglig för uppdrag som 
nämnden kan besluta om. 
 
För övriga årsarvoderade inkluderas årsarvodet förrättningar enligt ovan i tillämpliga 
delar. 
 
För förtroendevald med begränsat arvode (under 40 % av grundbeloppet) utges 
sammanträdes-/förrättningsarvode för deltagande i protokollförda sammanträden 
samt förrättningar utanför kommunen. För beredningsledare och vice 
beredningsledare utges sammanträdes/förrättningsarvode då samtliga i beredningen 
är kallade. 
 
För arvoderade gruppledare i de politiska partierna i kommunfullmäktige, gäller inte 
denna punkt. 

18 Allmänt 
Utbetalning av heltids-, deltids- och begränsat arvode görs med procentsats av 
grundbeloppet enligt bilaga varje månad. 
 
Om förtroendevald avgår under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan 
denna och den som inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid var och en av 
dem innehaft uppdraget. 

19 Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen.  

20 Heltids-, deltids- och begränsade 
månadsarvoden 

Uppdrag     %  

Kommunfullmäktige, ordförande   25 

Förste vice ordförande    12 5 

Andre vice ordförande    15 

Arvode utgår för andra vice ordförande under förutsättningen att en andre vice 
ordförande tillsätts. Tillsätts inte en andre vice ordförande erhåller förste vice 
ordförande arvode med 15 %.  



 
 
 
 

13

 

Beredningsledare – tillfälliga   8 

Vice beredningsledare – tillfälliga   5 4 

Utgår endast för tid då beredningen arbetar enligt ett uppdrag från 
kommunfullmäktige. I denna bedömning av arvode ingår uppdraget för 
beredningsledare och vice att träffa berörd arbetsgrupp i kommunstyrelsen (enligt 
utvärdering av den politiska organisationen ett led i ett ökat informationsflöde 
mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen). 

Uppdrag     %  

Val- och arvodesberedningen, beredningsledare  4 

Vice beredningsledare    2 

Endast år då val till riksdag, kommun och landsting region genomförs. 
 
 
Kommunstyrelsen, ordförande   100 

Förste vice ordförande    60 

Andre vice ordförande (oppositionsråd)  90 

Biträdande kommunalråd för ordföranden  60 

Biträdande kommunalråd för förste vice ordföranden 40 

De biträdande kommunalråden är tillika samtalsledare i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp välfärd/lärande. 
Biträdande oppositionsråd   60 

Det biträdande kommunalrådet är tillika vice samtalsledare i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp välfärd/lärande. 

 

Miljö- och byggnämnd, ordförande   12 17,5 

Vice ordförande    7 9 

 

Individnämnd, ordförande   10 12,5+5 

+5 avser särskilt det ”jouransvar” för myndighetsutövning som finns i detta 
uppdrag 

Vice ordförande    5 6,5 

När ordförande har en sammanhängande frånvaro som är 1 vecka eller längre ska 
jouransvarsersättningen (+5) flyttas över till vice ordförande för motsvarande tid.  
 



 
 
 
 

14

Valnämnden, ordförande   4 6 (1) 

4 6 endast år då val till riksdag, kommun och landsting region, val till EU-
parlamentet eller folkomröstning genomförs. 1 övriga år. 
 
Vice ordförande    2 3 

Endast år då val till riksdag, kommun och landsting region, val till EU-parlamentet 
eller folkomröstning genomförs. 

Uppdrag     %  

Revisorer, ordförande    5 10 

Ledamot     4 8 

 

Gruppledare i kommunfullmäktige   6 

Gruppledare har rätt till förlorad arbetsinkomst i enlighet med § punkt 4 när de blir 
kallade till gruppledarmöten av presidiet i kommunstyrelsen eller presidiet i 
kommunfullmäktige, även då dessa inte är protokollförda. 
 
Överförmyndare och ersättare 
 
Lönesätts i annan ordning; utses av fullmäktige från förvaltningsorganisationen 
 
 
 

    

 

 
 



   

    

 

Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning 

Protokoll 2022-09-28 

 Tid och plats onsdag 28 september 2022 klockan 20:00 –20:45 i fullmäktiges  
  sessionssal, stadshuset 

 Ledamöter Börje Eckerlid (C), beredningsledare 
Eva Grönbäck (M), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Jan Holmin (M) 
  Per-Ola Johansson (S) 

Inga-Kersti Skarland (S) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 

  Elisabeth Ståhlbrand (NU) 
       

Övriga närvarande  Lena Brännarm, kanslichef  
   Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Inga-Kersti Skarland (S) 
 

Underskrifter  Protokollet justeras digitalt  
  Sekreterare ……………………………………………………………… 

  Maria Winsten 
 

   Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 
  Börje Eckerlid 

 
  Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Inga-Kersti Skarland (S) 

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Val- och arvodesberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-09-28  
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-10-04 Datum då anslaget tas ner 2022-10-26 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 



   

 

§ 18/2022  
 

Revidering av ersättningar och arvoden till kommunens 
förtroendevalda m.fl. 2023 – 2026  
Dnr 2022/361 

 

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2023-2026 antas och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 115 
upphävs.  
 

Sammanfattning 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen ska, 
inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för kommunens 
förtroendevalda.  

Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag. 

Ändringarna är markerade med gult i dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket. 
De ändringar som föreslagits är att grundbeloppet är 68 000 kronor. Grundbeloppet räknas 
upp årligen och baseras på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) redovisar. Uppräkningen baseras på arbetskraftskostnaderna. 
Uppräkningen görs från och med år 2024.  

Förslag om att arvode utgår per sammanträde/förrättning med 1,45 % av grundbeloppet per 
tillfälle om max tre timmar. För tid därutöver utgår ersättning med 0.33 % av grundbeloppet 
per timme.  För sammanträden/förrättningar som lagts i direkt anslutning till varandra utgår 
endast ett grundarvode. Direkt anslutning innebär högst 60 minuter mellan 
sammanträden/förrättningar. Tiden, uppehållet, mellan två sammanträden/förrättningar 
ingår inte i tid som ger rätt till arvode. 

Tillägg om att om ledamot/ersättare avviker innan de tre första timmarna passerat utgår 
arvode med den del av grundarvodet som motsvarar närvarotiden i förhållande till hela 
sammanträdet/förrättningens fulla längd.  

Tillägg att arvode utgår till av kommunen utsedda revisorer som är fysiskt närvarande vid de 
sammanträden med kommunfullmäktige där de är föredragande eller berörda/svarande, 
exempelvis vid årsbokslut och granskningsrapporter. 

Ändring gällande yrkande om ersättningar och att dessa ska framställas snarast dock senast 
inom två månader räknat från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig.  

Förslag om förändring av arvode för vissa heltids-, deltids och begränsade månadsarvoden, se 
reglemente.  



   

Deltar inte i beslutet  
Börje Eckerlid (C) deltar inte i beslut om arvode för miljö- och byggnämndens presidium. Jan 
Holmin (M) deltar inte i beslut om arvode för valnämndens presidium.  
 

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Upphävande av avsiktsförklaring, Marknadsplatsen 
Dnr 2017/476 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  
 
Sammanfattning 
Vid uppstart av detaljplan ”Del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” tecknades en 
avsiktsförklaring daterad 2019-12-20 mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank med 
syfte att gemensamt verka för planområdets utveckling. Avsikten var även att gemensamt gå 
ut på en markanvisningstävling där kommunen försäljer sin fastighet och Ulricehamns 
Sparbank utvecklar sin fastighet genom nybyggnation. 
 
Ulricehamns Sparbank har vid ett flertal tillfällen lyft att de själva vill få utrymme att styra 
den kommande byggnation på deras fastighet samtidigt som de gärna ser en skyndsam 
planprocess med anledningen till ombyggnationen av deras entré, som i nuläget strider mot 
gällande detaljplan.  
 
Förvaltningen föreslår därför att avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns 
Sparbank daterad 2019-12-20 upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del 
av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” delas upp i två detaljplaner. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-12 från samhällsbyggnadschef  
2 Hävning 
3 Marknadsplatsen_Avsiktsförklaring 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-12 

Tjänsteskrivelse Upphävande av avsiktsförklaring, 
Marknadsplatsen 
Diarienummer 2017/476, löpnummer 2722/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  
 
Sammanfattning 
Vid uppstart av detaljplan ”Del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” tecknades en 
avsiktsförklaring daterad 2019-12-20 mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank med 
syfte att gemensamt verka för planområdets utveckling. Avsikten var även att gemensamt gå 
ut på en markanvisningstävling där kommunen försäljer sin fastighet och Ulricehamns 
Sparbank utvecklar sin fastighet genom nybyggnation. 
 
Ulricehamns Sparbank har vid ett flertal tillfällen lyft att de själva vill få utrymme att styra 
den kommande byggnation på deras fastighet samtidigt som de gärna ser en skyndsam 
planprocess med anledningen till ombyggnationen av deras entré, som i nuläget strider mot 
gällande detaljplan.  
 
Förvaltningen föreslår därför att avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns 
Sparbank daterad 2019-12-20 upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del 
av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” delas upp i två detaljplaner. 
 
 
Ärendet 
Planområdet inom detaljplan ”Del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” består av mark 
som är ägd av dels kommunen och dels Ulricehamns Sparbank. Vid uppstart av detaljplanen 
tecknades en avsiktsförklaring daterad 2019-12-20 mellan kommunen och Ulricehamns 
Sparbank med syfte att gemensamt verka för planområdets utveckling. Avsikten var även att 
gemensamt gå ut på en markanvisningstävling där kommunen försäljer sin fastighet och 
Ulricehamns Sparbank utvecklar sin fastighet genom nybyggnation. Enligt 
avsiktsförklaringen var målsättningen att detaljplanen skulle bli antagen och vinna laga kraft 
under 2022.  
 
Arbetet med detaljplanen har fortskridit sedan avsiktsförklaringen tecknades och 
detaljplanen var ute på samråd under våren 2022. Målsättningen som sattes i 
avsiktsförklaringen med antagen och lagakraftvunnen detaljplan under 2022 kommer inte 
kunna hållas. 
Ulricehamns Sparbank har vid ett flertal tillfällen lyft att de själva vill få utrymme att styra 
den kommande byggnation på deras fastighet samtidigt som de gärna ser en skyndsam 
planprocess med anledningen till ombyggnationen av deras entré, som i nuläget strider mot 
gällande detaljplan.  
 
Med anledning av ovan nämnda förutsättningar har förvaltningen enats om att dela 
detaljplanen så kommunens fastighet blir en del och Ulricehamns Sparbanks fastighet blir en 
del, utan anknytning till varandra. Att dela upp planområdet strider mot avsiktsförklaringen 
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och som ett första steg i att dela detaljplanen föreslår därför förvaltningen att 
avsiktsförklaringen upphävs.  
 
Ekonomi 
Förslaget innebär att kommunens planenhet får två mindre detaljplaner att framställa istället 
för en större. Det kan medföra att handläggningstiden för framställning av två detaljplaner 
ökar.  
 
Beslutsunderlag 
1 Hävning 
2 Marknadsplatsen_Avsiktsförklaring 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Angelica Härnstrand 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringsingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Exploateringsenheten 
Telefon 0321-59 50 00 E-POST markochexploatering@ulricehamn.se 

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

2022-11-01 

Upphävande av avsiktsförklaring gällande 
Marknadsplatsen   

Ulricehamns kommun, org.nr. 212000-1579 nedan kallad kommunen och 
Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145 tecknade en avsiktsförklaring daterad 
2019-12-20, se bilaga 1. Syftet var att tillsammans utveckla och förtäta 
”Marknadsplatsen” genom en gemensam markanvisningstävling. Ulricehamns 
sparbank är angelägna om en kontinuerlig planprocess samtidigt som de vill 
ansvara för utvecklingen av deras fastighet varvid syftet med att gemensamt gå 
ut på en markanvisningstävling faller bort.  

Härmed uppsägs avtal benämt ”Avsiktsförklaring avseende utveckling av området 
”Marknadsplatsen daterat 2019-12-20” med omedelbar verkan.  

 

Ulricehamns kommun   Ulricehamns Sparbank 
    

Ort:        Datum:   Ort:        Datum:  

     
 
_________________________  _________________________ 
Roland Karlsson   Underskrift 
Kommunstyrelsens ordförande     
     

_________________________ 

mailto:markochexploatering@ulricehamn.se


Exploateringsenheten 
Telefon 0321-59 50 00 E-POST markochexploatering@ulricehamn.se 

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

Namnförtydligande 
    

Ort:        Datum:   Ort:        Datum: 

     
 
__________________________  ________________________ 
Gustaf Olsson   Underskrift 
Kommunchef     
     

_________________________ 
    Namnförtydligande 
  

mailto:markochexploatering@ulricehamn.se














Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ej verkställda beslut kvartal 2, 2022, SoL och LSS 
Dnr 2022/490 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 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 2022-09-09 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-09 

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 2, 
2022, SoL och LSS 
Diarienummer 2022/490, löpnummer 3381/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 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 andra kvartalet 2022, det vill säga beslut som fattades under perioden 2022-01-01 – 
2022-03-31 har 3 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. 2 av besluten 
avser kontaktperson SoL, 1 avser kontaktperson LSS. För samtliga personer fortlöper arbetet 
att hitta lämpliga kontaktpersoner.  
 
19 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. 6 beslut avser 
kontaktperson LSS, tre av personerna har tidigare haft insatsen men den har avbrutits. 
Arbetet fortlöper att hitta lämpliga kontaktpersoner till samtliga sex besluten. 3 beslut avser 
kontaktperson SoL. En person har fått erbjudande men har tackat nej. Två beslut har inte fått 
erbjudande. För samtliga beslut fortsätter arbetet med att hitta en lämplig kontaktperson.  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. 1 beslut 
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avser kontaktfamilj IFO/SoL där man inte har hittat lämplig uppdragstagare. 2 beslut avser 
kontaktperson IFO/SoL där men inte har hittat lämplig uppdragstagare.  
 
 6 beslut har verkställts efter tre månader. 1beslut avser kontaktperson LSS, har inte funnits 
lämplig kontaktperson tidigare. 1 beslut avser permanent bostad LSS, personen har befunnit 
sig på en annan instans fram till beslutet verkställdes. 2 beslut avser boende med särskild 
service LSS. För den ena personen har det inte tidigare funnit boende att erbjuda, för den 
andra fick personen erbjudande i januari 2022 och tackade ja, men avvaktade med inflytt. 1 
beslut avser hemtjänst SoL, personen blev erbjuden inköp men anhöriga har utfört insatsen i 
början. 1 beslut avser kontaktperson IFO/SoL det har inte tidigare funnit någon 
uppdragstagare.   
 
1 beslut har blivit avslutade av annan anledning än verkställande. Beslutet avser 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Beslutet har varit verkställt till hälften sedan har 
beslutet upphört och personen har valt att inte ansöka om fortsatt insats.  
 
 
Totalt under kvartalet, perioden 2022-01-01 – 2022-03-31 har 5 230 beslut fattats: 
 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2022 

 
 
 
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: 2, 2022 

 

 

 

 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksamhet/lag
rum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelseår 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2022-02-10  Ej hittat 
lämplig 
kontaktperso
n 

M 1990 

 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2022-03-28  Ej hittat 
lämplig 
kontaktperso
n 

K 1995 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2022-02-03  Ej hittat 
lämplig 
kontaktpers
on 

M 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

TELEFON 0321-59 50 00 (vx)   E-POST  kommun@ulricehamn.se 
BESÖKSADRESS  Bogesundsgatan 22   POSTADRESS  523 86 Ulricehamn 
WEBB  ulricehamn.se   FACEBOOK  facebook.com/ulricehamnskommun

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 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2012-06-15 2020-
06-30 

Avbrott då 
kontaktperson 
sagt upp 
uppdraget och 
pågrund av 
pandemin. 
Avvaktade då 
pandemin ökade 
och planerade 
att hitta ny 
kontaktperson 
efter våren 
2022. Än har 
inte en lämplig 
kontaktperson 
hittats. 

K 1968 

 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2012-06-16 2019-
08-01 

Uppdraget har 
avbrutits 
tidigare för att 
personen inte 
vill ha någon 
kontaktperson. 
Önskar fortsatt 
ingen 
kontaktperson i 
nuläget. 

K 1963 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2020-10-29  Har ej funnits 
lämplig person 
då uppdraget är 
tungt och har 
särskilda 
önskemål från 
vårdnadshavare 
samt 
specialistkunska
per. 

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 2020-09-01 2020-
20-29 

Kontaktperson 
avslutade 
uppdraget och 
arbete med 
finna ny kp 
förlöper. 

K 2008 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2021-03-23  En 
kontaktperson 
presenterades 
15 september 
2021, men 
personen 
tackade nej.  
Arbete med att 
hitta lämplig 
kp pågår. 

M 1960 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-10-19  Arbete med att 
hitta en 
lämplig 
kontaktperson 
pågår. 

M 1998 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-10-13  Arbete med att 
hitta lämplig 
kp pågår. Än 
har lämplig KP 
ej hittats, 
arbete 
fortlöper. 

M 2001 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2021-11-26  Arbete med att 
hitta lämplig 
kp pågår. Än 
har lämplig KP 
ej hittats, 
arbete 
fortlöper. 

K 1956 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2021-12-20  Ej hittat 
lämplig 
kontaktperson 

M 1959 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Korttidsvi
stelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2020-06-18  Har tackat nej 
till erbjudande, 
vill inte ha 
insatsen i 
nuläget. 

M 2009 

Korttidsvi
stelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2021-02-08  Insatsen har 
varit verkställd 
till hälften 
under 
februari-maj 
2022 men 
avbröts. Arbete 
pågår att hitta 
en lämplig 
stödfamilj. 

K 2005 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2019-03-19  Erbjuden 
211119. Vill 
inte flytta i 
nuläget men 
vill stå kvar i 
kön. 

M 1941 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-23  Erbjuden 
211119 

K 1936 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-24  Bor på ett 
boende i en 
annan 
kommun och 
vill inte flytta i 
nuläget. 

K 1930 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-28  Fick 
erbjudande 
220323, 
tackade nej 
fungerar bra i 
hemmet. 

 

M 1944 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-08-03  Erbjuden 
220530, 
tackade nej 

M 1924 

Kontaktfa
milj  

IFO/SoL 2021-10-01  Inte hittat 
lämplig 
uppdragstagar
e.  

M 2012 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2022-03-16  Har hittat 
uppdragstagare 
som matchar 
behovet. Men 
familjen tackade 
nej. 

K 2007 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2022-03-30  Har hittat 
lämplig 
uppdragstagar
e under 
sommaren. 
Men 
uppstartsmöte
t har ännu inte 
hållts. 

M 2008 
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Sektor välfärd

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 

Permanen
t bostad 

FN/LSS 2022-01-
12 

 2022-06-
01 

Har 
befunnit 
sig på en 
annan 
instans 
fram till 
beslutet 
verkställd
es. 

M 1978 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-01-
25 

 2022-05-
25 

Har 
tidigare 
inte 
funnits 
lämplig 
kontaktpe
rson 

M 2008 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 2021-05-
26 

 2022-05-
01 

Har 
tidigare 
inte 
funnits 
boende att 
erbjuda. 
Sedan fick 
personen 
erbjudand
e och ville 
avvakta 
lite med 
att flytta 
in. 

K 1987 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 2021-11--
26 

 2022-
06-01 

Fick 
erbjudand
e 31 
januari 
2022. 
Tackade 
ja. 

M 1996 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksamhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
verkställ
-ande 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Hemtjäns
t 

ÄO/SoL 2022-01-
26 

 2022-
05-04 

Brukaren 
blev 
beviljad 
inköp vid 
planering 
ifrån 
sjukhuset. 
Sedan har 
anhöriga 
hjälpt till i 
början. 

K 1933 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2021-11-
10 

 2022-
05-12 

Har 
tidigare 
inte fått 
tag på 
någon 
uppdragst
agare.   

M 2007 

 

 
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 

Korttidsvi
stelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2021-05-
10 

 2022-05-
31 

Har haft 
stödfamilj 
som har 
varit 
verkställt 
till hälften.  
Beslutet har 
upphört och 
personen 
har valt att 
inte ansöka 
om fortsatt 
insats. 

M 2006 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Svar på motion om en mer rättvis läxa för alla 
Dnr 2021/617 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson 
(M) att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp med 
läxläsningen efter skoltid. 
 
Motionärerna konstaterar i motionen att det finns undersökningar som visar att elever har 
väldigt olika förutsättningar att klara studierna hemma. Detta då barn och ungdomar vars 
föräldrar har en akademisk utbildning har bättre möjlighet att få hjälp med hemläxor, medan 
barn och ungdomar vars föräldrar på grund av sin livssituation eller begränsade kunskaper 
inte kan ge samma hjälp. 
 
Vidare så konstaterar motionärerna att ungdomar som går på internatskolor i andra länder 
gör sina läxor i skolan då det där oftast är obligatorisk läxläsning när lektionerna är slut. 
Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna som håller ordning och reda och hjälper 
eleverna när det behövs. Alla elever vid internatskolor har således samma förutsättningar att 
utföra sina läxor. 
 
I Ulricehamns kommun kan vissa elever få hjälp med hemläxan, men det är inte alla elever 
som får den möjligheten. 
 
Under våren 2022 antog riksdagen en proposition (Prop. 2021/22:111) ”Mer tid till lärande – 
extra studietid och utökad lovskola”, vilket innebar att ett tillägg gjordes i skollagen och som 
trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagändringen innebär att ”Elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas 
att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två 
timmar per vecka. Undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 
vid den skolenhet eleven tillhör. Extra studietid ska inte räknas in i den minsta totala 
undervisningstiden enligt 5 §. Lag (2022:730)” 
 
Vad de faktiska kostnaderna blir behöver utredas närmare. Det finns ingen möjlighet att 
ansöka om statsbidrag för extra studietid och därmed måste de merkostnader som uppstår 
finansieras inom den resursfördelning som grundskolan erhåller. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om en mer rättvis läxa för alla 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om en mer rättvis 
läxa för alla 
Diarienummer 2021/617, löpnummer 3696/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson 
(M) att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp med 
läxläsningen efter skoltid. 
 
Motionärerna konstaterar i motionen att det finns undersökningar som visar att elever har 
väldigt olika förutsättningar att klara studierna hemma. Detta då barn och ungdomar vars 
föräldrar har en akademisk utbildning har bättre möjlighet att få hjälp med hemläxor, medan 
barn och ungdomar vars föräldrar på grund av sin livssituation eller begränsade kunskaper 
inte kan ge samma hjälp. 
 
Vidare så konstaterar motionärerna att ungdomar som går på internatskolor i andra länder 
gör sina läxor i skolan då det där oftast är obligatorisk läxläsning när lektionerna är slut. 
Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna som håller ordning och reda och hjälper 
eleverna när det behövs. Alla elever vid internatskolor har således samma förutsättningar att 
utföra sina läxor. 
 
I Ulricehamns kommun kan vissa elever få hjälp med hemläxan, men det är inte alla elever 
som får den möjligheten. 
 
Under våren 2022 antog riksdagen en proposition (Prop. 2021/22:111) ”Mer tid till lärande – 
extra studietid och utökad lovskola”, vilket innebar att ett tillägg gjordes i skollagen och som 
trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagändringen innebär att ”Elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas 
att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två 
timmar per vecka. Undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 
vid den skolenhet eleven tillhör. Extra studietid ska inte räknas in i den minsta totala 
undervisningstiden enligt 5 §. Lag (2022:730)” 
 
Vad de faktiska kostnaderna blir behöver utredas närmare. Det finns ingen möjlighet att 
ansöka om statsbidrag för extra studietid och därmed måste de merkostnader som uppstår 
finansieras inom den resursfördelning som grundskolan erhåller. 
 
 
Ärendet 
Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson (M) konstaterar i en motion att det finns 
undersökningar som visar att elever har väldigt olika förutsättningar att klara studierna 
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hemma. Detta då barn och ungdomar vars föräldrar har en akademisk utbildning har bättre 
möjlighet att få hjälp med hemläxor, medan barn och ungdomar vars föräldrar på grund av 
sin livssituation eller begränsade kunskaper inte kan ge samma hjälp. 
 
Motionärerna konstaterar vidare i motionen att ungdomar som går på internatskolor i andra 
länder gör sina läxor i skolan då det där oftast är obligatorisk läxläsning när lektionerna är 
slut. Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna som håller ordning och reda och 
hjälper eleverna när det behövs. Alla elever vid internatskolor har således samma 
förutsättningar att utföra sina läxor. 
 
I Ulricehamns kommun kan vissa elever få hjälp med hemläxan, men det är inte alla elever 
som får den möjligheten. 
 
Med hänvisning till detta så yrkar Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson (M) att 
Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp med 
läxläsningen efter skoltid. 
 
Vid en dialog med motionärerna poängterar motionärerna vikten av att Ulricehamns 
kommun, så långt möjligt, skapar en likvärdighet vid läxläsning men poängterar även att det 
finns viss vetenskap som visar på att en lyckad skolgång är en viktig del i elevens framtid och 
för elevens framtida hälsa. 
 
Laglighet 
Under våren 2022 antog riksdagen en proposition (Prop. 2021/22:111) ”Mer tid till lärande – 
extra studietid och utökad lovskola”, vilket innebar att ett tillägg gjordes i skollagen och som 
trädde i kraft den 1 juli 2022. 
 
I skollagens 10 kapitel gällande grundskolan infördes en ny paragraf (5 a §), gällande extra 
studietid och i denna anges följande: 
 
”Elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. 
Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka. Undervisningen ska anordnas under 
eller i direkt anslutning till skoldagen vid den skolenhet eleven tillhör. 
 
Extra studietid ska inte räknas in i den minsta totala undervisningstiden enligt 5 §. Lag 
(2022:730)” 
 
Som framgår av skrivningen strider motionärernas förslag inte mot gällande lagstiftning, 
tvärtom ligger förslaget i linje med vad som sägs i skollagen avseende extra studietid och som 
gäller från och med den 1 juli 2022. 
 
Extra studietid 
Syftet med införandet av extra studietid är att elever genom detta ska få hjälp med läxor och 
annat skolarbete. Den extra studietiden ska även kunna ge elever ett tillfälle att utveckla och 
använda olika inlärningsstrategier. 
 
Skolor och huvudmän bör arbeta för att särskilt motivera elever som har störst behov av att 
delta i den extra studietiden att faktiskt delta. 
 
Den extra studietiden, inklusive planering och uppföljning, ska genomföras under ledning av 
en lärare då extra studietid innebär att det handlar om undervisning. En lärare behöver dock 
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inte vara med i undervisningslokalen hela tiden. Annan personal, så som lärarassistenter, 
fritidspedagoger och studiehandledare, kan medverka när det bedöms lämpligt. Personal 
som medverkar ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande 
främjas. 
 
Det är huvudmannen som har det övergripande ansvaret för att extra studietid anordnas. Det 
är dock upp till rektor att besluta om hur den ska organiseras vid skolan. Verksamheten bör 
exempelvis organiseras så att eleverna inte får en orimligt lång skoldag, men även behovet av 
skolskjuts måste beaktas. Extra studietid får även erbjudas i form av fjärrundervisning. 
 
Ekonomi 
Ulricehamns kommun är skyldig enligt lag att erbjuda extra studietid för de elever som så 
önskar och beroende på hur många elever som tackar ja till erbjudandet kommer det att 
medföra vissa personalkostnader och det kan även medföra extra kostnader för skolskjuts. 
 
Vad de faktiska kostnaderna blir behöver utredas närmare. Det finns ingen möjlighet att 
ansöka om statsbidrag för extra studietid och därmed måste de merkostnader som uppstår 
finansieras inom den resursfördelning som grundskolan erhåller. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om en mer rättvis läxa för alla 

 
 
Beslutet lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 

 

 



  
 
 

 
 
 
 
Motion till Ulricehamns Kommunfullmäktige. 
  
En mer rättvis läxa för alla. 
 
Undersökningar visar att elever har väldigt olika förutsättningar att klara studierna 
hemma. Det finns undersökningar som visar att barn och ungdomar som har 
föräldrar med akademisk utbildning har bättre möjlighet att få hjälp med hemläxor, 
medan andra som har föräldrar som på grund av sin livssituation eller bristande 
kunskap inte kan hjälpa dem med hemläxan. 
 
Att unga människor klarar skolan med bra resultat är viktigt för deras framtid och 
hälsa. 
 
I många länder runt om i världen går många ungdomar på internatskolor och de gör 
naturligtvis hemläxan i skolan. När lektionerna är slut är det oftast obligatorisk 
läxläsning för eleverna. Det betyder att alla på internatskolan har samma 
förutsättningar att utföra läxorna. Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna 
som håller ordning och reda och hjälper till när det behövs.  
  
I Ulricehamns kommun kan vissa få hjälp med hemläxan men det är inte alla som får 
den hjälpen. 
 
Därför yrkar vi att:  
 

- Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp 
med läxläsning efter skoltid. 

 
 
 
 
Richard Hallifax (M)    Sebastian Gustavsson (M)  
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§  
 

Svar på motion om rökfria kommunala lekplatser 
Dnr 2022/321 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunfullmäktige ska 
besluta att det råder rökförbud på alla kommunala lekplatser, samt att det tas fram en skylt 
som tydligt informerar om att det råder rökförbud inom lekplatsen. 
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett då det sedan 1 juli 2019 finns en lag 
som förbjuder rökning på alla utemiljöer. Det sitter sedan 2019 skyltar på alla lekplatser som 
förvaltningen ansvarar för som informerar om rökförbudet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-26 från servicechef  
2 Motion om rökfria kommunala lekplatser 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-09-26 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om rökfria 
kommunala lekplatser 
Diarienummer 2022/321, löpnummer 3021/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-)att kommunfullmäktige ska 
besluta att det råder rökförbud på alla kommunala lekplatser, samt att det tas fram en skylt 
som tydligt informerar om att det råder rökförbud inom lekplatsen. 
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett då det sedan 1 juli 2019 finns en lag 
som förbjuder rökning på alla utemiljöer. Det sitter sedan 2019 skyltar på alla lekplatser som 
förvaltningen ansvarar för som informerar om rökförbudet. 
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding (-) har inkommit med en motion där han yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att det råder rökförbud på alla kommunala lekplatser, samt att det tas fram en skylt 
som tydligt informerar att det råder rökförbud inom lekplatsen. 
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett då det sedan 1 juli 2019 gäller en ny 
tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter där lekplatser som 
allmänheten har tillträde till ingår. Det sitter sedan 2019 skyltar på alla lekplatser som 
förvaltningen ansvarar för som informerar om rökförbudet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om rökfria kommunala lekplatser 
 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 



Ulricehamn 2022-05-03 
Kommunfullmäktige 

Motion  

Våra lekplatser är välbesökta av både barn och föräldrar. Genom att införa ett förbud mot 

rökning på alla våra kommunala lekplatser så gör vi våra lekplatser ändå mer attraktiva. Samt 

att vi minimerar risken att något barn stoppar en fimp i munnen. Plus att det ser mycket 

trevligare ut om det inte ligger massa fimpar mm på lekplatsen. 

 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att det råder rökning förbjuden på alla kommunala lekplatser. 

 

- Att det skyltas tydligt att det råder rökning förbjuden inom lekplatsområdet. 

 

 

Niclas Sunding (-) 
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§  
 

Svar på motion om hundrastgård 
Dnr 2022/324 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 
 
Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 
 
Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunen anlägger en 
hundrastgård i Ulrikaparken och tar fram förslag på ytterligare platser. Utöver detta även 
undersöker om det idag finns en förening som är villig att sköta ytan mot en ersättning och 
att det tas fram en skylt som informerar om hundägarens ansvar.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar 
på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården samt framtagande av skylt med 
ordningsregler föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas. Förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen för projektering och anläggning av hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från servicechef  
2 Motion om hundrastgård 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 
 
Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 
 
Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-11 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om hundrastgård 
Diarienummer 2022/324, löpnummer 3020/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 
 
Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 
 
Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunen anlägger en 
hundrastgård i Ulrikaparken och tar fram förslag på ytterligare platser. Utöver detta även 
undersöker om det idag finns en förening som är villig att sköta ytan mot en ersättning och 
att det tas fram en skylt som informerar om hundägarens ansvar.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar 
på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården samt framtagande av skylt med 
ordningsregler föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas. Förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen för projektering och anläggning av hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding har inkommit med en motion där han yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att: 
- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om någon brukshundsklubb eller annan 
förening vill sköta om och hålla rent mot en årlig ersättning på 5000 kr per hundrastgård och 
presentera detta för kommunstyrelsen.  
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- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att placera en hundrastgård i 
närheten av hundbadet vid Ulrikaparken och på ytterligare två lämpliga platser i centralorten 
och presentera detta för kommunstyrelsen.  
- Att förvaltningen får i uppdrag ta fram en informationsskylt där det tydligt framgår att varje 
hundägare tar reda på sin hunds avföring och att dom är ansvariga för sin hund och 
presentera detta för kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningen har pratat med brukshundsklubben. De var inte intresserade. Någon annan 
förening har inte kunnat identifieras som skulle ha intresse av att sköta en hundrastgård. 
 
Förvaltningen anser att Ulrikaparken är en olämplig plats då det är fullt av aktiviteter där och 
redan ganska trångt. För att hundarna ska kunna få utrymme att springa fritt och att inte 
slitaget ska bli för stort bedömer förvaltningen att hundrastplatsen åtminstone bör vara 2000 
kvm. Detta skulle ta upp en stor yta av parken som inte längre blev allmänt tillgänglig.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  

Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården samt 
framtagande av skylt med ordningsregler föreslår förvaltningen att motionen antas och att 
förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. 
Därefter ansvarar förvaltningen av projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om hundrastgård 
 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef 
Enhetschef park och skog 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Ulricehamn 2022-05-03 
Kommunfullmäktige 

Motion 

Det är många av våra kommuninvånare som efterfrågar hundrastgårdar. Många kommuner 

runt om i Sverige har hundrastgårdar där hundar kan ha möjlighet att leka av sig. Då det 

råder strikt djurägaransvar så är det upp till varje hundägare att se till, så att deras hund inte 

skadar andra hundar eller människor.  

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om någon brukshundsklubb eller annan 

förening vill sköta om och hålla rent mot en årlig ersättning på 5000 kr per 

hundrastgård och pressentera detta för kommunstyrelsen. 

 

- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att placera en 

hundrastgård i närheten av hundbadet vid Ulrikaparken och på ytterligare två 

lämpliga platser i centralorten och pressentera detta för kommunstyrelsen. 

 

- Att förvaltningen får i uppdrag ta fram en informationsskylt där det tydligt framgår 

att varje hundägare tar reda på sin hunds avföring och att dom är ansvariga för sin 

hund och pressentera detta för kommunstyrelsen. 

 

Niclas Sunding (-) 
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§  
 

Svar på revisionsrapport avseende granskning av 
kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten 
Dnr 2022/344 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om kvalitet 
och effektivitet inom hemtjänsten och översänder svaret till revisorerna.  
 
Sammanfattning 
KPMG har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens hemtjänst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  Granskningen syftar 
till att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och ledning med 
avseende på ekonomi och kvalitet av hemtjänsten. Rapporten överlämnades till 
kommunstyrelsen 2022-05-09. 
 
Revisorerna anser att kommunstyrelsen bör genomföra följande:  

 Besluta om mål avseende kvalitet inom hemtjänsten och/eller för hela äldreomsorgen 
 Utred resursfördelningsmodellen utifrån de olika förutsättningar som finns för stad 

och landsbygd 
 Revidera riktlinjerna för biståndshandläggning 
 Öka tiden hos brukarna i förhållande till total arbetstid 

Implementera IBIC i verksamheten 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-06 från socialchef  
2 Gr hemtjänst Ulricehamn 220405 
3 Mi hemtjänst 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om kvalitet 
och effektivitet inom hemtjänsten och översänder svaret till revisorerna.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-06 

Tjänsteskrivelse Revisionsrapport - Granskning av 
kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten 
Diarienummer 2022/344, löpnummer 3211/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om kvalitet 
och effektivitet inom hemtjänsten och översänder svaret till revisorerna.  
 
Sammanfattning 
KPMG har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens hemtjänst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  Granskningen syftar 
till att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och ledning med 
avseende på ekonomi och kvalitet av hemtjänsten. Rapporten överlämnades till 
kommunstyrelsen 2022-05-09. 
 
Revisorerna anser att kommunstyrelsen bör genomföra följande:  

 Besluta om mål avseende kvalitet inom hemtjänsten och/eller för hela äldreomsorgen 
 Utred resursfördelningsmodellen utifrån de olika förutsättningar som finns för stad 

och landsbygd 
 Revidera riktlinjerna för biståndshandläggning 
 Öka tiden hos brukarna i förhållande till total arbetstid 
 Implementera IBIC i verksamheten  

 
 
Ärendet 
KPMG har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens hemtjänst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  Granskningen syftar 
till att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning och ledning med 
avseende på ekonomi och kvalitet av hemtjänsten. Rapporten överlämnades till 
kommunstyrelsen 2022-05-09. 
 
Revisorerna anser att kommunstyrelsen bör genomföra följande:  

 Besluta om mål avseende kvalitet inom hemtjänsten och/eller för hela äldreomsorgen 
 Utred resursfördelningsmodellen utifrån de olika förutsättningar som finns för stad 

och landsbygd 
 Revidera riktlinjerna för biståndshandläggning 
 Öka tiden hos brukarna i förhållande till total arbetstid 
 Implementera IBIC i verksamheten  

 
Förvaltningens yttrande fokuserar i första hand på de fem punkterna som revisorerna 
uppmärksammat. 
 
Besluta om mål avseende kvalitet inom hemtjänsten och/eller för hela 
äldreomsorgen 
Kommunstyrelsen har haft en process under några år att minska olika styrdokument och mål 
för att man inte ville ha för omfattande, vägledande styrning. Tanken var tydligare stringent 
ledning med fokus på områden som man behöver förbättra. Kommunfullmäktige beslutar om 
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målen och det hålls samma linje med få antal mål för de olika verksamhetsområdena. De mål 
som finns ska det aktivt arbetas med.  
Enligt socialstyrelsens brukarenkät ’’Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2022’’ uppgav 
93% av de svarande i Ulricehamns kommun att man var nöjd med sin hemtjänst. 
Kommunens egna utförare låg på 95 % kundnöjdhet. Enligt enkäten upplever de äldre ett bra 
bemötande av personalen till 99%.  Personalen utför sina arbetsuppgifter ligger Ulricehamn 
på 25% bästa i Sverige.  Hemtjänsten i Ulricehamn ligger bland de 25 % bästa i Sverige inom 
kostnadseffektivitet i kr per invånare för både 65+ och 80+.  
 
Förvaltningen delar revisorernas bedömning om att det saknas mål där hemtjänsten 
innefattas. I verksamheten finns idag endast ett politiskt satt mål. Det handlar om måttet 
antal dagar från ansökan om särskilt boende till inflytt på särskilt boende. Vilket berör 
verksamhet Vård och omsorgsboende och myndighetssidan av verksamhet Hemtjänst och 
hemsjukvård. Förvaltningen rekommenderar kommunstyrelsen att se över mål för 
hemtjänsten och föra fram det till 2023. Mål som förvaltningen rekommenderar är ökad 
kontinuitet inom hemtjänsten, att samtliga vårdtagare skall ha en fast omsorgskontakt samt 
att öka andelen utbildade undersköterskor till 80 %.  
 
Utred resursfördelningsmodellen utifrån de olika förutsättningar som finns för 
stad och landsbygd   
Förvaltningen delar uppfattning med revisorerna om att rådande resursdelningsmodell tar 
för lite hänsyn till skillnaderna mellan stad och landsbygd. Ett arbete med en översyn har 
påbörjats 2022. Förvaltningen föreslår att en förändrad modell kan arbetas fram under 2023 
och vara igång 2024. Den totala budgeten kommer vara samma men en modell kan välja att 
fördelas på annat sätt än vad hemtjänstens köp och sälj modell gör idag. En modell kan vara 
antingen mer detaljstyrd eller mindre, och vilket medför olika för och nackdelar. En översyn 
av andra kommuners modeller i Sjuhärad gjordes av förvaltningen år 2021.  
 
Revidera riktlinjerna för biståndshandläggning 
Förvaltningen delar revisorernas bedömning att riktlinjer för biståndhandläggning behöver 
revideras. Enligt fastlagd planering kommer ett större arbete ske för att revidera riktlinjer för 
biståndsbedömningen. Arbetet kommer ske under höstterminerna över två års tid, 2022 och 
2023. Anledningen till att arbetet kommer pågå under två års tid är förvaltningen inväntar 
mer information och utbildning kring den nya äldreomsorgslagen och revideringen av 
socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen beräknas antas januari 2023. Ulricehamns kommun har 
blivit utsedd till remisskommun för den nya äldreomsorgslagen. Tjänstemännen kommer 
svara på remissen för äldreomsorgslagen parallellt med arbetet med revidering av 
riktlinjerna för biståndshandläggning. Enhetscheferna inom hemtjänst och hemsjukvård har 
som förberedelse gått utbildning inom äldreomsorgslagen och socialtjänstlagen. 
Biståndshandläggarna har fått utbildning i föreslagna förändringar i socialtjänstlagen.  
 
Öka tiden hos brukarna i förhållande till total arbetstid  
Enligt revisionsrapporten, som har hämtat uppgifter från Kolada, har Ulricehamns kommun 
28 % i brukartid i förhållande till total arbetstid 2021. Kolada har en instruktion för hur 
förvaltningen skall svara på måttet. Instruktionen innefattar förutom den direkta personalen 
gentemot vårdtagaren, även chefer, administratörer och planerare. Det finns 4 chefer och en 
administratör till kommunens egen hemtjänst som har 125 anställda undersköterskor och 
vårdbiträden. Hemtjänsten har cirka 700 vårdtagare.  
 
Jämförande kommuner låg i kolada på 51 % brukartid. Med liknande kommuner menas de 
kommuner som har liknande strukturella förutsättningar som Ulricehamn. Kolada har inget 
system för att kontrollera att korrekta uppgifter lämnas från kommunerna. Ulricehamn 
sticker ut med sin storlek till ytan, vilket innebär att hemtjänsten har långa restider.   
Enligt våran resursfördelningsmodell har hemtjänsten budget för att ligga på 45% direkt 
brukartid. Förvaltningen tar ut statistik från TES för att under hela året följa den direkta 
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brukartiden. Här räknar förvaltningen inte in chefer och administratörer. TES visar att för 
hela hemtjänstområdet ligger den direkta brukartiden på 42,5% år 2021 och på 48,1% 
brukartid 2020, vilket är en markant skillnad förhållandevist till Kolada.   
 
Det förvaltningen däremot kan se är att hemtjänst natt avviker i procent jämförelsevist med 
hemtjänst dag. Hemtjänst natt har 33,5% år 2021 och 39,9% år 2020 i brukartid. Hemtjänst 
dag har 43,7% år 2021 och 49,0% år 2020. När förvaltningen tittar på nuläget så ligger den 
direkta brukartiden för hemtjänst över hela dygnet från januari till juni år 2022 på 43,7 %. 
Samtliga enheter dagtid ligger på samma tidsspann på 45,5%. Natten ligger på 28,1 %. Det 
skiljer sig inte mellan ytterområdena och innerstan detta året.  
 
I verksamheten pågår ett förbättringsarbete där målet är att öka brukartiden på natten 
genom att optimera planeringen. Vårdtagaren får som vanligt besökstid efter behov, istället 
ska kringtiden minska. Kringtid är all tid personalen inte är hos vårdtagaren. Förvaltningen 
ser en försämring över den direkta brukartiden sedan 2018 då heltid som norm infördes och 
då förvaltningen tog bort flextid i schemat. Efter det har det legat puckeltid i schemat som 
genererar en högre kringtid. År 2016 låg hemtjänsten på en direkt brukartid på 40 % enligt 
Kolada, vilket var nära vårt mål på 45% direkt brukartid. Förvaltningen kommer att 
kontrollera att korrekt data lämnas in för 2022 års resultat. Det finns olika parametrar som 
kan göra att det inte blivit korrekt data i Kolada. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
följer arbetet med att öka den direkta brukartiden.  
 
Implementera IBIC i verksamheten  
Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för att 
beskriva resurser, behov och mål för personer med behov av stöd i det dagliga livet.  
IBIC ger dels stöd för gemensam syn på hur människan fungerar i det dagliga livet, och dels 
stöd för både handläggare och utförande att beskriva och dokumentera uppgifter om 
individens resurser behov, mål och resultat med ett gemensamt språk. För att dokumentera 
dessa uppgifter används Internationellt klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 
och hälsa, ICF. När alla som arbetar kring individen använder sig av ett gemensamt språk blir 
uppgifterna mer enhetliga vilket gör det lättare för individen att få rätt stöd. IBIC ger stöd för 
att tillsammans med individen formulera nuläget och mål med fokus på de individuella 
behoven och det som är viktigt för individen. 
 
Införandet av IBIC startade 2015 i Sektor välfärd. Nuvarande verksamhetssystem Treserva 
stödjer inte administrationen för införandet av IBIC. Handläggningstiden blev för 
omfattande per ärende. Arbetet pausades under ett par omgångar och sista gången 2018 när 
äldreomsorgen gick in i Heltid som norm. Välfärd ledning beslutade då att pausa arbetet med 
IBIC.  
 
Det som verksamheten hade hunnit arbeta fram innan arbetet pausades var en mall för 
utredningar av ansökan av vård och omsorgsboende. Handläggarsidan använder denna mall  
av IBIC för utredningar, och inte modulen som finns i Treserva. Förvaltningen ämnar göra 
ett liknande arbetssätt för utredningar i hemtjänst. Arbetet planeras starta med ett pilot-
område. Alla handläggare går en utbildning inom IBIC vid deras introduktion. 
Verksamheten ämnar införa IBIC i utförande delen i och med ett större arbete med fast 
omsorgskontakt. Det kommer ske med projektledare och utvalda undersköterskor inom 
hemtjänsten. Genomförandeplaner ska skrivas utifrån IBIC.   
 
Övriga punkter  
Förvaltningen vill påtala att sidan 6 under ’’Verksamhet hemtjänst och hemsjukvård, 
organisationsskiss’’ inte är korrekt. Revisorerna har missat Resursenheten där 
korttidsenheten för målgruppen äldre finns.  
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1 Sammanfattning 
Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning 
av hemtjänstverksamheten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
styrning och ledning (med avseende på ekonomi och kvalitet) av hemtjänsten. 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig 
styrning och ledning med avseende på ekonomi och kvalitet) av hemtjänsten. Vi 
grundar vår bedömning på nedanstående iakttagelser från vårt granskningsarbete.  
Kostnadsläget för hemtjänsten i Ulricehamns kommun är påtagligt lägre än det i 
jämförbara kommuner. Det framgår vid en jämförelse med uppgifter om kostnader hos 
andra kommuner. Vidare är hemtjänstens organisation, struktur och 
ansvarsfördelningen i huvudsak ändamålsenlig. Ansvarsfördelningen att kommunens 
utförarenheter fokuserar på omvårdnadsinsatser och att städinsatser i stället kan 
utföras av andra utförare är i grunden ändamålsenlig. Det finns dock en risk att detta 
försämrar personalkontinuiteten, då hemtjänstmottagaren behöver möta personal från 
flera enheter. Hur personalkontinuiteten påverkas går dock inte att fastställa, eftersom 
kommunstyrelsen inte kan ta fram fullständiga uppgifter. Detta anser vi vara en brist.  
Bedömningen grundas också på att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning har 
konkretiserat ambitionsnivå och mål för kvaliteten i hemtjänsten. Detta då 
kommunstyrelsen inte har antagit mål för hemtjänstverksamheten. Vi anser att 
hemtjänsten är en för stor och betydelsefull verksamhet i kommunen för att helt sakna 
politiskt antagna mål.  
Vi konstaterar att det finns riktlinjer för biståndsbedömningen men att dessa är i behov 
av en uppdatering. Inom biståndshandläggningen används till viss del 
bedömningsinstrument för att göra rättssäkrare bedömningar av behov inför beslut om 
insats. Vi anser att användningen borde öka genom att IBIC1 implementerades. Vidare 
bedömer vi att uppföljningen av beslut inte genomförs tillräckligt ofta.  
Vidare grundas vår bedömning på att kommunstyrelsens resursfördelning inom 
hemtjänsten är tydlig men bara delvis ändamålsenlig. Modellen tar nämligen inte 
hänsyn till skillnaderna i förutsättningar som finns mellan stad och landsbygd. Detta 
försvårar den ekonomiska styrningen och uppföljningen av hemtjänstenheternas 
ekonomi.  
Bedömningen grundas också på att det finns en förbättringspotential vad gäller 
andelen brukartid (andelen av arbetad tid som avsätts till brukarna). En större andel av 
tiden bör komma brukarna direkt till del. Kommunstyrelsen behöver än mer fokusera på 
att få till en effektiv planering av bemanningen.  
Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga system, processer och rutiner för 
kvalitetsarbetet. Detta då det finns framtagna rutiner för hemtjänstverksamheten, men 

 
1 Individens behov i centrum, IBIC. 
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att styrelsen inte har ett fullt uppbyggt ledningssystem enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen 
nedanstående.  

— Utred resursfördelningsmodellen utifrån de olika förutsättningar som finns för stad 
och landsbygd. 

— Revidera riktlinjerna för biståndshandläggningen. 
— Implementera IBIC2 i verksamheten. 
— Anta mål med bäring på kvaliteten inom hemtjänsten specifikt eller för hela 

äldreomsorgen. 
  

 
2 IBIC står för individens behov i centrum. För mer information om IBIC se avsnitt 3.7 



 

 4 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Ulricehamns kommun 
 Granskning av kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten 
 
 2022-04-05 

2 Bakgrund 
Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens hemtjänst. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Kommunen har ett ansvar för att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I 
begreppen inryms bl. a rättssäkerhet, kompetens, bemötandefrågor, den enskildes 
medinflytande samt att vården är lättillgänglig. Det krävs även att det finns en tydlig 
struktur och tydliga processer för att bedriva en bra verksamhet. För att säkerställa 
detta ska kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkerställas. 
Kommunernas hemtjänst står inför stora utmaningar, inte minst till följd av antalet äldre 
förväntas öka påtagligt. Detta ställer stora krav på att verksamheten utformas på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Ett bristfälligt arbete och organisation inom området riskerar att 
verksamheten inte bedrivs och utvecklas på ett effektivt sätt. Det är därför viktigt att det 
finns en långsiktig planering inom området och en tydlig och ändamålsenlig strategi.  
Med tanke på ovanstående bedömer revisorerna i Ulricehamns kommun som 
angeläget att granska styrning och ledning (med avseende på ekonomi och kvalitet) av 
hemtjänsten. Ulricehamns ytmässiga storlek beaktas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig 
styrning och ledning (med avseende på ekonomi och kvalitet) av hemtjänsten. 
För att uppnå ovanstående syfte har nedanstående revisionsfrågor att besvarats. 

• Är organisation, struktur och ansvarsfördelning inom hemtjänsten 
ändamålsenlig?  

• Ligger kostnadsnivå och kostnadsutveckling inom hemtjänsten i Ulricehamns 
kommun i linje med jämförbara kommuner?  

• Har ambitionsnivå, kriterier och indikatorer för kvaliteten i hemtjänsten 
konkretiserat och fastställts? Följer nämnden upp kvalitetsindikatorerna? 

• Finns riktlinjer, rutiner och bedömningsinstrument för myndighetsutövning som 
är kända och tillämpas? 

• Är resursfördelning inom hemtjänsten ändamålsenlig och tydligt? Finns en 
tydlig koppling mellan omsorgstyngd, kvalitet och tilldelade resurser? 

• Finns ändamålsenliga system, process och rutiner för kvalitetsarbetet och ökad 
kvalitet för hemtjänstmottagarna säkerställt? Följer nämnden upp 
kvalitetsarbetet hos privata utförare som anlitas? 

• Hur har ej verkställda beslut utvecklats under perioden 2020–2021? 
 
Granskningen fokuserar på öppen hemtjänst och omfattar därför inte särskilt boende 
eller hemsjukvård.    
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller    

• Kommunallagen 6 kap. 7 § 

• Socialtjänstlagen  

• Socialtjänstförordningen 

• Föreskrifter  

• Politiska beslut, interna riktlinjer och rutinbeskrivningar 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda 
tjänstemän och förtroendevalda. Intervjuer har genomförts med biträdande 
kommunalråd, verksamhetschef Hemtjänst och Hemsjukvård, två enhetschefer för 
kommunens utförarenheter, enhetschef handläggarenheten, ekonom och 
systemförvaltare.  
Ett antal dokument har gåtts igenom och analyserats, exempelvis budget, 
verksamhetsplan, riktlinjer, rutiner och uppföljningar. Vidare har uppgifter gällande 
verksamhetens ekonomi tagits in från ekonomienheten. Jämförande uppgifter har tagits 
in från databasen Kolada. 
Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Organisation och ansvarsfördelning 

3.1.1 Organisation 
Hemtjänstverksamheten ingår i Sektor Välfärd. Inom sektorn finns en sedan 1 januari 
2021 verksamheten hemtjänst och hemsjukvård. Utöver hemtjänsten inryms i 
verksamheten korttidsboende, biståndsbedömning, hemsjukvård, färdtjänst, 
bostadsanpassning och specialistfunktioner såsom medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) och ansvar för LOV-verksamheten.  
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Sektor välfärd, organisationsskiss

 
Verksamheten hemtjänst och hemsjukvård består i sin tur av sex enheter. 
 
Verksamheten hemtjänst och hemsjukvård, organisationsskiss 
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Vård- och 
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Hemtjänst 
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Hemtjänst 
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Hemsjukvård 
SSK 1

Hemsjukvård 
SSK 2

Hemsjukvård 
Rehab Handläggarenhet
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Det är inom myndighetsutövningsenheten som beslut om hemtjänstinsatser fattas och 
inom de fyra enheterna Norra, Södra, Solrosen och Centrum som insatser verkställs. 
Utöver dessa enheter verkställs insatser av privata företag inom ramen för lagen om 
valfrihet (LOV). Kommunens utförarenheter har totalt 140 anställda undersköterskor 
och vårdbiträden. Bland denna personal har 71 procent undersköterskeutbildning. 
Enheterna är uppdelade utefter geografin. 
 

Kommunens utförarenheter 
 
Norra hemtjänsten 
Dalum och Hökerum 
2 arbetsgrupper 
91 hemtjänstmottagare 
 
Södra hemtjänsten 
Gällstad och nattpatrullen med hela 
kommunen som arbetsområde 
2 arbetsgrupper 
Gällstad (dag) 55 vårdtagare  
Nattpatrullen, 63 vårdtagare 
 

Centrala hemtjänsten 
Ulricehamn 
2 arbetsgrupper 
105 vårdtagare 
 
Solrosens hemtjänst 
Ulricehamn 
2 arbetsgrupper 
71 vårdtagare  
 
 

3.1.2 Ansvarsfördelning 
I Ulricehamns kommun tillämpas lagen om valfrihet inom hemtjänsten (LOV). 
Hemtjänstmottagaren kan alltså välja om beviljad insats ska utföras av privat eller 
kommunal utförare. Vidare har det beslutats i Ulricehamn att privata utförare ska kunna 
beviljas tillstånd att ge både omvårdnadsinsatser och serviceinsatser. Insatsen städ 
utförs endast av privata utförare. Syftet med det sistnämnda är att personalen inom 
kommunens hemtjänst i större utsträckning ska kunna fokusera på 
omvårdnadsinsatser, insatser till vilka de främst utbildat sig. Rekryteringen av personal 
underlättas också när det är möjligt för personer utan utbildning och tidigare erfarenhet 
av äldreomsorg att anställas till utförare som bara utför städinsatserna. En positiv 
bieffekt är också att tröskeln sänks för grupper utan särskild utbildning att komma in på 
arbetsmarknaden.  
Modellen får dock som effekt att hemtjänstmottagare som både har städinsatser och 
omvårdnadsinsatser träffar på detta sätt anställda från två enheter, vilket gör att 
personalkontinuiteten blir sämre. För att undersöka hur detta påverkar 
personalkontinuitet har vi försökt att jämföra Ulricehamns personalkontinuitet med 
andra liknande kommuners. När vi analyserar hur uppgifterna för Ulricehamns kommun 
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tas fram framgår att kommunen inte följer definitionen för nyckeltalet och inte tar med 
alla de anställda som faktiskt möter hemtjänstmottagaren. Av våra intervjuer 
framkommer att uppgifter om personalkontinuitet endast finns på enhetsnivå och inte 
räknas fram per hemtjänstmottagare. Ovanstående medför att hemtjänstmottagaren 
som både har städ och andra insatser träffar fler anställda än vad den officiella 
statistiken visar och att det inte heller med säkerhet går att fastställa hur många. 
En annan nackdel är att planeringen av personalens arbetstid under dagen. All 
hemtjänstverksamhet har en tydlig arbetstopp under morgonen och en mindre på 
kvällen medan övrig tid, främst eftermiddagen inte är lika intensiv. Städinsatsen är en 
insats som kan göras närsomhelst under dagen. De verksamheter som både utför 
omsorgsinsatser och städ, fyller ut eftermiddagstiden med städinsatser för att på öka 
effektiviteten, något som inte är möjligt i Ulricehamn. I våra intervjuer framförs att 
frågan i Ulricehamn hanteras på andra sätt i bemanningsplaneringen, till exempel 
förläggs interna arbetsuppgifter i möjligaste mån på eftermiddagen. Av våra intervjuer 
framförs att detta kan påverka andelen brukartid, dvs. andelen av den arbetade tiden 
som utförs direkt åt hemtjänstmottagaren. Vi har därför gjort en jämförelse med andra 
kommuner utifrån uppgifter om brukartid hämtade från databasen Kolada. Uppgifterna 
från Kolada avser både hemtjänstpersonal, administrativ personal och chefer. Dessa 
uppgifter rapporteras in från kommunerna själva. Av dem framgår att Ulricehamn har 
lägre andel brukartid än både jämförbara kommuner och riket.  
Brukartid3 i procent, åren 2019-2021 

Kommun 2019 2020 2021 
Ulricehamn 34% 34% 28% 
Liknande 
kommuner4 

43% 39% 51% 

Riket 54% 52% 51% 
Källa: Kolada 

 

3.1.3 Bedömning  
Vi bedömer att organisationen, struktur och ansvarsfördelningen inom hemtjänsten i 
huvudsak är ändamålsenlig. Det är positivt att kommunens utförarenheter kan fokusera 
på omvårdnadsinsatser och att städinsatser istället kan utföras av andra utförare. Detta 
ökar kvalitet på insatserna och underlättar rekrytering av utbildad personal. Det finns 
dock en risk att detta försämrar personalkontinuiteten. Exakt hur personalkontinuiteten 
påverkas går dock inte att fastställa, eftersom fullständiga uppgifter inte kan tas fram. 
Detta är en brist. 
Vidare bedömer vi att det finns en förbättringspotential vad gäller andelen brukartid 
(andelen av arbetad tid som avsätts till brukarna). En större andel av tiden bör komma 

 
3 Definition: Timmar utförd tid under oktober månad dividerat med timmar arbetad tid för anställda under 
oktober månad, multiplicerat med 100. Avser både hemtjänstpersonal, administrativ personal, chefer. 
4 Med liknande kommuner menas de kommuner som Kolada bedömer har liknande strukturella 
förutsättningar som Ulricehamn när det gäller äldreomsorg.  
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brukar direkt till del. Kommunstyrelsen behöver än mer fokusera på att få till en effektiv 
planering av bemanningen. 

3.2 Styrning och uppföljning  
I kommunens budget för 2021 antar kommunfullmäktige ett antal mål för kommunens 
verksamheter. Ett av målen vänder sig mot äldreomsorgsverksamheten. Det gäller 
väntetiden från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. 
Några motsvarande mål för hemtjänsten har inte antagits.  
Fullmäktigemålen utgår från det kommunalpolitiska handlingsprogrammet antaget av 
kommunfullmäktige. Programmet tydliggör den politiska målsättningen för 
mandatperioden och anger på det sättet inriktningen. Ett avsnitt i rör vård och omsorg. 
Bland annat lyfts det upp att kompetensförsörjningen är viktigt med tanke på att mer 
och mer avancerad sjukvård utförs i det egna hemmet. Några mål för hemtjänsten 
anges däremot inte. Av våra intervjuer framgår att kommunstyrelsen inte antar mål för 
sina verksamheter, varför det även saknas sådana för hemtjänstverksamheten.  
Inom förvaltningen upprättas verksamhetsplaner. Inom verksamheten hemtjänst och 
hemsjukvård har fullmäktigemålet om väntetid till inflytt till särskilt boende lyfts in. Ett 
antal åtgärder för att uppnå detta mål har utarbetats av förvaltningen. Kommunen 
använder sig utav ett styrnings- och ledningsverktyg. Genom det kan mål brytas ned 
och arbetas med i organisationen. Av våra intervjuer framgår att detta ännu inte har 
implementerats ut till enhetsnivå.  
Förvaltningens verksamhetsplan följs upp genom kommunens styrnings- och 
ledningsverktyg. Vi har tagit del av uppföljningen för helår 2021. I den framgår 
uppföljningen av tidigare nämnt mål om väntetid till särskilt boende. Utöver dessa 
framgår inga uppgifter om andra kvalitetskriterier eller indikatorer. Av våra intervjuer 
framgår att några ytterligare uppgifter inte heller presenteras för kommunstyrelsen. Det 
framförs dock i intervjuerna att uppgifter ur olika databaser till exempel Kolada 
informellt gås igenom på arbetsgruppen välfärd och lärande.    

3.2.1 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning har konkretiserat 
ambitionsnivå och mål för kvaliteten i hemtjänsten. Vi grundar vår bedömning på att 
kommunstyrelsen inte har antagit mål för hemtjänstverksamheten. Vi anser att 
hemtjänsten är en för stor och betydelsefull verksamhet i kommunen för att helt sakna 
politiskt antagna mål.   
Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen som ansvarig nämnd inte i tillräcklig omfattning 
följer upp och tar del av tillräckliga kvalitetsindikatorer.  

3.3 Hemtjänstens kostnader 
Då hemtjänstverksamheten i kommunen inte utgör en egen verksamhet, utan ingår i 
verksamheten hemtjänst och hemsjukvård, budgeteras och följs inte den upp särskilt. 
Därför tas inte rapporter fram om budget och budgetföljsamhet för denna 
verksamhetsform. Det finns uppgifter om kostnader, då detta redovisas in till SCB inom 
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ramen för räkenskapssammandraget. Då uppgifterna för 2021 ännu inte har 
sammanställts, är de senaste siffrorna för år 2020. 
Av uppgifterna framgår att hemtjänstens nettokostnad i Ulricehamn har varit runt 100 
mnkr de senaste åren. År 2020 var nettokostnaden 102 mnkr. 
 
Nettokostnad hemtjänsten Ulricehamn 2017-2020 i tkr.

 
Källa: Ekonomifunktionen 
 
 
Nettokostnad hemtjänsten Ulricehamn 2017-2020 i tkr 

År Tkr 
2017 91 032 
2018 96 660 
2019 98 937 
2020 102 105 

Källa: Ekonomifunktionen 

 
Uppgifterna ovan visar på kostnaderna i Ulricehamn. För att sätta Ulricehamns siffror i 
ett sammanhang behöver vi göra jämförelser med andra kommuner. Detta har gjorts 
genom databasen Kolada. Jämförelser har där gjorts gällande kostnader med dels 
kommuner med liknande strukturella förutsättningar som Ulricehamn, dels med övriga 
kommuner i Sverige. Jämförelsetalen ger vid handen att Ulricehamns hemtjänst har 
lägre kostnader än både de liknande kommunerna och medelvärdet för alla kommuner 
i Sverige. Av Koladas uppgifter framgår att Ulricehamn har lägre värden både för 
kostnad per hemtjänstmottagare och kostnad per invånare 80 år och äldre. 
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Jämförelsetal för hemtjänstkostnader år 2020 i kronor 

Nyckeltal Ulricehamn Liknande 
kommuner 

Riket 

Kostnad i 
kr/hemtjänstmottagare 

305 520 370 432 334 071 

Kostnad hemtjänst kr/inv. 
80 år + 

73 719 91 896 88 309  

Källa: Kolada 
 

3.3.1 Budgetföljsamhet inom kommunens utförarenheter 
Som tidigare nämnts genomförs hemtjänst i Ulricehamns kommun både av privata 
utförare och av kommunala. Vi har analyserat de kommunala utförarenheternas 
ekonomi och budgetföljsamhet under 2021.  
År 2021 redovisades en negativ avvikelse gentemot budget. Orsakerna till avvikelserna 
förklaras till bland annat av Coronapandemin. Vidare kan konstateras att 
budgetföljsamheten skiljer sig tydligt mellan enheterna. Den centrala enheten som 
endast har Ulricehamns tätort som upptagningsområde har en liten avvikelse medan 
de rena landsbygdsområdena Norra och Södra har betydligt större. Samtidigt framförs 
att skillnaderna i resultat mellan enheterna inte främst beror på olika effektivitet utan på 
att enheterna har skilda ekonomiska förutsättningar. Det går därför inte med hjälp av 
dessa uppgifter att bedöma de olika enheternas resurseffektivitet och hur de lyckas 
med planering av bemanningen osv. Detta kommer analyseras utförligare i nästa 
avsnitt som handlar om kommunstyrelsens resursfördelningsmodell för hemtjänsten.  
De kommunala utförarenheternas ekonomi under 2021 (netto) 

Område Budget  Utfall Avvikelse  
Norra 2 323 4 828 -2 504 
Centrala 2 301 2 384 -83 
Solrosen 2 139 2 885 -746 
Södra 10 876 12 860 -1 984 

Källa: Ekonomienheten 

3.3.2 Bedömning  
Vi kan konstatera att den totala kostnaden för hemtjänstverksamhet uppgick till cirka 
100 mnkr år 2020. Vidare bedömer vi att kostnadsläget för hemtjänsten i Ulricehamns 
kommun är påtagligt lägre än det i jämförbara kommuner. Hemtjänstverksamheten i 
Ulricehamn bedöms därför vara kostnadseffektiv.   
Vidare konstateras att kommunens utförarenheter inte hade en budget i balans år 
2021. Avvikelsen från budget skiljde sig tydligt mellan de olika enheterna. 
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3.4 Resursfördelningsmodell 
Ulricehamn tillämpar en resursfördelningsmodell för hemtjänsten. De kommunala 
utförarenheternas ekonomi består både av ett fast anslag och en rörlig intäktsdel, 
medan de privata utförarna endast har en rörlig. Det fasta anslaget avser att täcka 
kostnader för administration, bilar, hyror och lokalvård. Den rörliga ersättningen lämnas 
för beviljad tid och innehåller även ersättning för kringtid, t.ex. restid. Timprisets storlek 
är beroende av vilken sorts insats som ges och om den ges av kommunal eller privat 
utförare. Timpriset till de privata utförarna är högre än till de kommunala, eftersom 
priset ska täcka samtliga kostnader medan det för kommunala endast ska täcka 
personalkostnaderna. Övriga kostnader för de kommunala utförarna ersätts av ett fast 
anslag i budgeten. De privata utförarna har också fler nivåer, detta då de kan utföra fler 
olika insatser. Däremot görs ingen skillnad om insatsen utförs inom stad eller 
landsbygd. Detta trots att personalen på landsbygden oftare har längre resor till 
hemtjänstmottagarna. Enheterna på landsbygden får därför en sämre täckning för sina 
restidskostnader än de inne i Ulricehamns stad.  
 
Timpriser för privata utförare 

Insats Timpris Kommentar 

Städ 312 kr/h Städning utförs endast av 
privata utförare.  

Service 369 kr/h  

Omvårdnad 472 kr/h  

 
Timpris för kommunala utförare 

Insats Timpris Kommentar 

Alla insatser 463 kr/h Kommunen utför inte städ 
utan endast omvårdnad 
och några serviceinsatser, 
t.ex. tvätt och inköp. 
De kommunala utförarna 
får utöver timersättningen 
även en fast ersättning.  
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3.4.1 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsens resursfördelning inom hemtjänsten är tydlig men 
bara delvis ändamålsenlig. Detta då resurser i stor utsträckning fördelas utifrån 
omsorgstyngd och att modellen är relativt enkel. Modellen tar dock inte hänsyn till 
skillnaderna i förutsättningar som finns mellan stad och landsbygd. Detta försvårar den 
ekonomiska styrningen och uppföljningen av hemtjänstenheternas ekonomi. Eftersom 
enheternas ekonomiska förutsättningar ser så olika ut, går det inte att ur deras resultat 
bedöma effektivitet. 

3.5 Kvalitetsarbetet 
På kommunens intranät finns rutiner och riktlinjer för Sektor Välfärd tillgängligt för alla 
medarbetare. På detta sätt når även medarbetare inom hemtjänsten viktiga rutiner för 
arbetet. I våra intervjuer framförs att rutinerna som tagits fram är till stöd i det praktiska 
arbetet. Ett arbete pågår att införa ett komplett ledningssystem för kvalitet i enlighet 
med Socialstyrelsens föreskrifter. Inom ramen för detta pågår ett arbete att samla alla 
rutinbeskrivningar digitalt i styrnings- och ledningsverktyget. En annan del i arbetet är 
att välja ut och beskriva centrala processer för sektorns verksamheter. Till 
processbeskrivningen kopplas sedan mer detaljerade rutiner för olika moment. 
Biståndshandläggning valdes ut bland de första processerna och ett arbete påbörjades 
i november 2021 att beskriva denna process. Nu återstår att få in 
processbeskrivningen i det digitala systemet. Planen är att arbetet med processerna 
inom hemtjänstens utförarverksamhet komma att genomföras under 2022. 
Förvaltningen följer också upp de privata utförarnas kvalitetsarbete. Detta sker genom 
att utförarnas verksamhetsberättelser årligen samlas in och gås igenom. Det ställs krav 
från kommunen att det av dessa berättelser ska framgå uppgifter om hur 
kvalitetsarbetet bedrivits under året. Bland annat redovisas arbetet med 
genomförandeplaner uppgifter om åtgärder för kompetensutveckling, redovisning av 
klagomålshantering samt en sammanställning av verksamhetens volym med antal 
brukare och utförda timmar. De som utför personlig omvårdnad genomförs årligen två 
uppföljningsmöten på vilka arbetet mellan kommunen och utföraren diskuteras. 
Det finns rutiner för en mer fördjupad uppföljning som görs vart tredje år. En sådan 
skulle genomföras under 2021 men ställdes in på grund av Coronapandemin.  

3.5.1 Bedömning 
Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga system, process och rutiner för 
kvalitetsarbetet och ökad kvalitet för hemtjänstmottagarna säkerställt. Vi grundar vår 
bedömning på att det finns framtagna rutiner inom området men att styrelsen inte har 
ett fullt uppbyggt ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter.  
Vi bedömer att styrelsen följer upp kvalitetsarbetet hos de privata utförarna på ett 
tillräckligt sätt. Detta då beskrivningar av kvalitetsarbetet årligen tas in och gås igenom.  
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3.6 Ej verkställda beslut 
Beslut enligt socialtjänstlagen bland annat om hemtjänst ska i princip verkställas 
omedelbart. Om det tar längre än tre månader att verkställa ett beslut är kommunen 
skyldig att rapportera detta till bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
Under 2020 hade kommunen fyra beslut om hemtjänst som inte hade verkställts inom 
tre månader. I två av fallen berodde detta på att den enskilde inte hade valt utförare 
och i de två andra hade personerna tackat nej till insatsen.  
Under 2021 hade kommunen två beslut om hemtjänst som inte hade verkställts inom 
tre månader. I både fallen var orsaken till utebliven verkställighet att personen hade 
tackat nej till insatsen.  

3.6.1 Bedömning 
Vi bedömer att hemtjänstverksamheten inte har några särskilda problem att verkställa 
beslutade insatser. Vi grundar vår bedömning på att endast ett fåtal insatser 
rapporterats in som ej verkställda och att det i samtliga fall berott på den enskilde.  

3.7 Myndighetsutövning 
Enheten som handlägger ansökan om hemtjänst och fattar beslut om insats ingår i 
verksamheten hemtjänst och hemsjukvård. Inom enheten finns i budget 11,7 
årsarbetare biståndshandläggare, när granskningen genomfördes var 10,5 av dessa 
besatta.  
Enheten har under perioder haft hög omsättning på personal och chef. År 2021 var 
personalomsättningen 23 procent. Av våra intervjuer framgår samtidigt att 
medarbetarundersökningar den senaste tiden har visat på goda resultat och att 
personalen numera bedöms trivas bra. En av orsakerna till dagens personalomsättning 
bedöms vara förhållandet att handläggartjänst ofta blir ett första jobb efter 
socionomexamen och att personen sedan söker sig vidare.  
Som styrande för biståndshandläggningen har kommunstyrelsen antagit dokumentet 
Riktlinjer för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen inom äldreomsorgen och 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Dokumentet innehåller regler för 
handläggningsarbetet och hur det ska dokumenteras. Vidare definieras vad som kan 
bedömas som särskild levnadsnivå för några av hemtjänstens insatser. Bland annat 
framgår att städ i regel avser ett rum och kök om en timma och 25 minuter per månad.  
Dokumentet antogs år 2013 av kommunstyrelsen och har inte reviderats sedan dess. 
Av våra intervjuer framgår att det 2018 påbörjades ett arbete att se över riktlinjernas 
aktualitet för att revidera dem. På grund av personalomsättningen fick arbetet pausas 
tills vidare.  
I Ulricehamn används bedömningsinstrumentet BAS som tagits fram av Socialstyrelsen 
för handläggning inom äldreomsorgen. BAS består främst av ett frågeformulär som 
används i samtalet med den sökande. Formuläret utgår från nio aktivitetsområden för 
vilka den sökandes svårigheter kartläggs. I Ulricehamn används tre av de nio 
aktivitetsområdena för att kartlägga oro och ensamhet. I övriga situationer används inte 
instrumentet.  
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Ett annat viktigt verktyg i handläggningsarbetet är Individens behov i centrum, IBIC. 
Detta har inte implementerats inom handläggningen av hemtjänstinsatser eller inom 
verkställigheten. IBIC är ett arbetssätt för att identifiera och beskriva individens behov, 
resurser, mål och resultat. En del i det arbetet är att dokumentera på ett strukturerat 
sätt inom den process individen genomgår i äldreomsorgen. Av våra intervjuer framgår 
att försök gjordes för några år sedan att implementera delarna i systemet och själva 
arbetssättet IBIC men att detta misslyckades.  
När det gäller uppföljning av beviljade insatser framgår av riktlinjerna att detta ska ske 
minst en gång per år, och inför att beslutstiden upphör. Av våra intervjuer framgår att 
denna riktlinje inte går att hålla. Uppskattningsvis 40 till 50 procent av besluten följs 
upp inom denna tidsram. Det framförs dock att beslut om hemtjänstinsats prioriteras 
framför beslut om särskilt boende. 

3.7.1 Bedömning 
Vi bedömer att det finns riktlinjer för biståndsbedömningen men att dessa är i behov av 
en uppdatering. Vidare bedömer vi att bedömningsinstrument delvis används. Detta då 
instrumentet BAS används i vissa situationer och att IBIC inte har implementerats. 
Vidare bedömer vi att det finns brister gällande uppföljning av insatserna på individnivå. 
Detta då biståndshandläggarna inte inom fastlagd tid följer upp beslut om insatser. 
Bristen på uppföljningen kan få flera effekter. Det kan bland annat göra att 
biståndshandläggaren inte hinner skaffa sig en tillräckligt god bild av brukaren och 
dess behov. Vidare får inte biståndshandläggaren information om förändringar i 
behovet i tillräckligt god tid för att snabbt anpassa insatserna. Detta minskar 
förutsättningarna för att tidigt gå in med kompletterande insatser och undvika 
situationer där hemtjänstmottagaren tappar ytterligare funktioner. 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har en ändamålsenlig 
styrning och ledning med avseende på ekonomi och kvalitet) av hemtjänsten. Vi 
grundar vår bedömning på nedanstående iakttagelser från vårt granskningsarbete.  
Kostnadsläget för hemtjänsten i Ulricehamns kommun är påtagligt lägre än det i 
jämförbara kommuner. Det framgår vid en jämförelse med uppgifter om kostnader hos 
andra kommuner. Vidare är hemtjänstens organisation, struktur och 
ansvarsfördelningen i huvudsak ändamålsenlig. Ansvarsfördelningen att kommunens 
utförarenheter fokuserar på omvårdnadsinsatser och att städinsatser i stället kan 
utföras av andra utförare är i grunden ändamålsenlig. Det finns dock en risk att detta 
försämrar personalkontinuiteten, då hemtjänstmottagaren behöver möta personal från 
flera enheter. Hur personalkontinuiteten påverkas går dock inte att fastställa, eftersom 
kommunstyrelsen inte kan ta fram fullständiga uppgifter. Detta anser vi vara en brist.  
Bedömningen grundas också på att kommunstyrelsen inte i tillräcklig omfattning har 
konkretiserat ambitionsnivå och mål för kvaliteten i hemtjänsten. Detta då 
kommunstyrelsen inte har antagit mål för hemtjänstverksamheten. Vi anser att 
hemtjänsten är en för stor och betydelsefull verksamhet i kommunen för att helt sakna 
politiskt antagna mål.  
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Vi konstaterar att det finns riktlinjer för biståndsbedömningen men att dessa är i behov 
av en uppdatering. Inom biståndshandläggningen används till viss del 
bedömningsinstrument för att göra rättssäkrare bedömningar av behov inför beslut om 
insats. Vi anser att användningen borde öka genom att IBIC5 implementerades. Vidare 
bedömer vi att uppföljningen av beslut inte genomförs tillräckligt ofta.  
Vidare grundas vår bedömning på att kommunstyrelsens resursfördelning inom 
hemtjänsten är tydlig men bara delvis ändamålsenlig. Modellen tar nämligen inte 
hänsyn till skillnaderna i förutsättningar som finns mellan stad och landsbygd. Detta 
försvårar den ekonomiska styrningen och uppföljningen av hemtjänstenheternas 
ekonomi.  
Bedömningen grundas också på att det finns en förbättringspotential vad gäller 
andelen brukartid (andelen av arbetad tid som avsätts till brukarna). En större andel av 
tiden bör komma brukarna direkt till del. Kommunstyrelsen behöver än mer fokusera på 
att få till en effektiv planering av bemanningen.  
Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga system, processer och rutiner för 
kvalitetsarbetet. Detta då det finns framtagna rutiner för hemtjänstverksamheten, men 
att styrelsen inte har ett fullt uppbyggt ledningssystem enligt Socialstyrelsens 
föreskrifter.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen 
nedanstående.  

— Utred resursfördelningsmodellen utifrån de olika förutsättningar som finns för stad 
och landsbygd. 

— Revidera riktlinjerna för biståndshandläggningen. 
— Implementera IBIC6 i verksamheten. 
— Anta mål med bäring på kvaliteten inom hemtjänsten specifikt eller för hela 

äldreomsorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Individens behov i centrum, IBIC. 
6 IBIC står för individens behov i centrum. För mer information om IBIC se avsnitt 3.7 
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Granskning av kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten 
 
Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning av kvalitet och effektivitet inom hemtjänsten”. 
 
Rapporten visar att styrningen av verksamheten kan utvecklas. Bland annat är den 
sammantagna tiden hos brukarna mycket låg i förhållande till den totala arbetstiden. 
Brukartiden är i Ulricehamns kommun 28% av den tillgängliga arbetstiden. För riket är 
motsvarande siffra 51%. 
 
Vi anser att kommunstyrelsen bör genomföra följande: 
 

 Besluta om mål avseende kvalitet inom hemtjänsten och/eller för hela äldreomsorgen 
 

 Utred resursfördelningsmodellen utifrån de olika förutsättningar som finns för stad  
och landsbygd 
  

 Revidera riktlinjerna för biståndshandläggning 
 

 Öka tiden hos brukarna i förhållande till total arbetstid  
 

 Implementera IBIC* i verksamheten 
 

 
Vi emotser ert svar senast 2022-10-25 
 
 
För valda revisorer 
 
 
 
 
Lars-Erik Josefson   Marianne Henningsson 
Ordförande    Vice ordförande 
   
 
* 
Individens behov centrum, se avsnitt 3.7 I rapporten.
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Sammanställning av kränkningar som anmälts till 
huvudmannen under läsåret 2021/2022 
Dnr 2022/141 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2021/2022 
läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har sedan läsåret 2018/2019 använt det digitala systemet KIA vid 
rapportering av incidenter. Vid månadsskiftet mars/april 2022 gick kommunen över till ett 
nytt system, Draftit. 
 
Under läsåret 2021/2022 inträffade sammanlagt 159 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det kan 
jämföras de 43 händelser som anmäldes läsåret innan och de 56 händelser som anmäldes 
läsåret 2019/2020. 
 
En jämförelse mellan höst- och vårterminen visar på en stor skillnad i antalet anmälningar 
då 53 anmälningar gjordes under höstterminen och 106 anmälningar under vårterminen. Av 
de anmälningar som gjordes under vårterminen gjordes 90 anmälningar under perioden 29 
mars till och med 30 juni. 
 
Av de 159 händelser som anmäldes under året är 151 händelser kopplade till grundskolan där 
121 anmälningar gjordes av F-6 skolor och 30 av 7-9 skolor. Fyra händelser är kopplade till 
förskolan, en händelse är kopplad till särskolan och tre händelser är kopplade till 
gymnasieskolan. 
 
De händelser som rapporterats har till övervägande del utretts, varefter åtgärder har 
vidtagits. Samtliga åtgärder har följts upp. I 18 av de ärenden som är formellt avslutade 
framkom i de utredningar som gjordes att det inte varit frågan om någon kränkning. I 21 
händelser som rapporterats i det nya systemet Draftit är utredningen och därmed ärendet i 
nuläget inte avslutad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från barn- och utbildningschef  
2 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2021_2022 - Rapport 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2021/2022 
läggs till handlingarna. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-11 

Tjänsteskrivelse Sammanställning av kränkningar som 
anmälts till huvudmannen under läsåret 2021/2022 
Diarienummer 2022/141, löpnummer 3874/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2021/2022 
läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har sedan läsåret 2018/2019 använt det digitala systemet KIA vid 
rapportering av incidenter. Vid månadsskiftet mars/april 2022 gick kommunen över till ett 
nytt system, Draftit. 
 
Under läsåret 2021/2022 inträffade sammanlagt 159 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det kan 
jämföras de 43 händelser som anmäldes läsåret innan och de 56 händelser som anmäldes 
läsåret 2019/2020. 
 
En jämförelse mellan höst- och vårterminen visar på en stor skillnad i antalet anmälningar 
då 53 anmälningar gjordes under höstterminen och 106 anmälningar under vårterminen. Av 
de anmälningar som gjordes under vårterminen gjordes 90 anmälningar under perioden 29 
mars till och med 30 juni. 
 
Av de 159 händelser som anmäldes under året är 151 händelser kopplade till grundskolan där 
121 anmälningar gjordes av F-6 skolor och 30 av 7-9 skolor. Fyra händelser är kopplade till 
förskolan, en händelse är kopplad till särskolan och tre händelser är kopplade till 
gymnasieskolan. 
 
De händelser som rapporterats har till övervägande del utretts, varefter åtgärder har 
vidtagits. Samtliga åtgärder har följts upp. I 18 av de ärenden som är formellt avslutade 
framkom i de utredningar som gjordes att det inte varit frågan om någon kränkning. I 21 
händelser som rapporterats i det nya systemet Draftit är utredningen och därmed ärendet i 
nuläget inte avslutad. 
 
 
Ärendet 
Skollagen klargör att personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 
kränkande behandling, ska anmäla detta till rektorn som i sin tur då har en skyldighet att 
anmäla detta till huvudmannen. 
 
Kränkande behandling ska tolkas snävt i strikt skolrättslig mening. Enligt skollagens 
definition är kränkande behandling ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 
värdighet. 
 
Det kan till exempel röra sig om verbala kränkningar där en elev får ta emot tillmälen om 
vikt, hårfärg eller att eleven är studiemotiverad (plugghäst). Fysiska kränkningar handlar om 
situationer där en elev utsätts för knuffar, slag eller blir dragen i håret. Vid psykiska 
kränkningar kan det exempelvis handla om utfrysning av en elev. Kränkningarna ska vara 
märkbara och tydliga. 
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Av förarbetena (SOU 2004:50) framgår att kravet på att ett uppträdande ska vara kränkande 
för elevens person därmed innebär att man bör kunna utesluta mera bagatellartade 
företeelser som är naturliga på det stadium där de förekommer, till exempel mer ordinära 
bråk mellan barn i förskolan eller elever i de lägre årskurserna. 
 
Ulricehamns kommun har sedan läsåret 2018/2019 använt det digitala systemet KIA vid 
rapportering av incidenter. Vid månadsskiftet mars/april 2022 gick kommunen över till ett 
nytt system, Draftit. 
 
Under läsåret 2021/2022 inträffade sammanlagt 159 händelser där barn eller elever utsatts 
för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det kan 
jämföras de 43 händelser som anmäldes läsåret innan och de 56 händelser som anmäldes 
läsåret 2019/2020. 
 
En jämförelse mellan höst- och vårterminen visar på en stor skillnad i antalet anmälningar 
då 53 anmälningar gjordes under höstterminen och 106 anmälningar under vårterminen. Av 
de anmälningar som gjordes under vårterminen gjordes 90 anmälningar under perioden 29 
mars till och med 30 juni. 
 
Av de 159 händelser som anmäldes under året är 151 händelser kopplade till grundskolan där 
121 anmälningar gjordes av F-6 skolor och 30 av 7-9 skolor. Fyra händelser är kopplade till 
förskolan, en händelse är kopplad till särskolan och tre händelser är kopplade till 
gymnasieskolan. 
 
De händelser som rapporterats har till övervägande del utretts, varefter åtgärder har 
vidtagits. Samtliga åtgärder har följts upp. I 18 av de ärenden som är formellt avslutade 
framkom i de utredningar som gjordes att det inte varit frågan om någon kränkning. I 21 
händelser som rapporterats i det nya systemet Draftit är utredningen och därmed ärendet i 
nuläget inte avslutad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 

2021_2022 - Rapport 
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1 Sammanfattning 
Ulricehamns kommun har sedan läsåret 2018/2019 använt det digitala systemet KIA vid 

rapportering av incidenter. Vid månadsskiftet mars/april 2022 gick kommunen över till ett 

nytt system, Draftit. 

Under läsåret 2021/2022 inträffade sammanlagt 159 händelser där barn eller elever utsatts 

för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det kan 

jämföras de 43 händelser som anmäldes läsåret innan och de 56 händelser som anmäldes 

läsåret 2019/2020. 

En jämförelse mellan höst- och vårterminen visar på en stor skillnad i antalet anmälningar 

då 53 anmälningar gjordes under höstterminen och 106 anmälningar under vårterminen. Av 

de anmälningar som gjordes under vårterminen gjordes 90 anmälningar under perioden 29 

mars till och med 30 juni. 

Av de 159 händelser som anmäldes under året är 151 händelser kopplade till grundskolan där 

121 anmälningar gjordes av F-6 skolor och 30 av 7-9 skolor. Fyra händelser är kopplade till 

förskolan, en händelse är kopplad till särskolan och tre händelser är kopplade till 

gymnasieskolan. 

De händelser som rapporterats har till övervägande del utretts, varefter åtgärder har 

vidtagits. Samtliga åtgärder har följts upp. I 18 av de ärenden som är formellt avslutade 

framkom i de utredningar som gjordes att det inte varit frågan om någon kränkning. I 21 

händelser som rapporterats i det nya systemet Draftit är utredningen och därmed ärendet i 

nuläget inte avslutad. 

2 Uppdraget  
Skollagen klargör att personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 

kränkande behandling, ska anmäla detta till rektorn som i sin tur då har en skyldighet att 

anmäla detta till huvudmannen. 
6 kap. 10 § 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 

elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till rektorn. En rektor som får kännedom om att ett barn eller en 
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elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är 

skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda 

omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de 

åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. 

 

3 Begreppet kränkande behandling 
Kränkande behandling ska tolkas snävt i strikt skolrättslig mening. Enligt skollagens 

definition är kränkande behandling ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 

värdighet. 

Det kan till exempel röra sig om verbala kränkningar där en elev får ta emot tillmälen om 

vikt, hårfärg eller att eleven är studiemotiverad (plugghäst). Fysiska kränkningar handlar om 

situationer där en elev utsätts för knuffar, slag eller blir dragen i håret. Vid psykiska 

kränkningar kan det exempelvis handla om utfrysning av en elev. Kränkningarna ska vara 

märkbara och tydliga. 

Av förarbetena (SOU 2004:50) framgår att kravet på att ett uppträdande ska vara kränkande 

för elevens person därmed innebär att man bör kunna utesluta mera bagatellartade 

företeelser som är naturliga på det stadium där de förekommer, till exempel mer ordinära 

bråk mellan barn i förskolan eller elever i de lägre årskurserna. 

 

4 Anmälningar till huvudmannen 

4.1 Förskolan 
Med hänvisning till vad som sägs i förarbetena (SOU 2004:50) har Skolinspektionen bland 

annat uttalat att situationer där ett barn slår, knuffar eller puttar ett annat barn i viss mån är 

en del i den utvecklingsfas som barn runt 3-årsåldern befinner sig i. Slag, knuffar och puttar 

kan i dessa fall ses som ett sätt att uttrycka sig för barn i den åldern. 

Beroende på barnens ålder kan även en situation där ett barn bitit ett annat barn bedömas 

som en situation där barnet som blivit bitet inte utsatts för kränkande behandling. Däremot 

ska en sådan händelse bedömas utifrån förskolans tillsynsansvar. 
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Då många situationer mellan små barn i förskolan lämnas utanför det som enligt skollagen 

definieras som kränkande behandling ligger det i sakens natur att färre situationer mellan 

barn i förskolan anmäls. 

 

4.1.1 Anmälningar inom förskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2021 

Vår-

terminen 

2022 

K/D1 

Samman-

lagt 

2021/2022 

Läsåret 

2020/ 

2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Gällstad förskola 0 0/1 1 0 0 

Hästhovens förskola i 

Hössna 

0 0/0 0 0 0 

Hökerums förskola 0 0/0 0 0 0 

Junibackens förskola i 

Gällstad 

0 0/0 0 0 0 

Kvarnlyckans förskola i 

Ulricehamn 

0 0/0 0 0 0 

Lingontuvans förskola i 

Grönahög 

0 0/0 0 0 0 

Lyckans förskola i 

Ulricehamn2 

0 0/0 0 0 -- 

Marbäcks förskola 0 0/0 0 0 0 

Nitta förskola 0 0/0 0 0 0 

Nyckelpigans förskola i 

Timmele 

0 0/0 0 0 0 

Pastellens förskola i 

Blidsberg 

0 0/0 0 0 0 

 
1 K = Anmälningar i KIA/D = Anmälningar i Draftit 
2 Lyckans förskola invigdes under vårterminen 2020 
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Regnbågens förskola i 

Dalum 

0 0/0 0 0 0 

Stadsskogens förskola i 

Ulricehamn 

0 0/0 0 0 0 

Totus förskola i Ulricehamn 0 0/0 0 0 0 

Tre Rosors förskola i 

Ulricehamn 

0 0/0 0 0 0 

Trollskogens förskola i 

Älmestad 

0 0/0 0 0 0 

Träskons förskola i Trädet 0 0/0 0 0 0 

Tvärreds förskola 0 0/3 3 0 0 

Åsundavys förskola i 

Ulricehamn3 

-- -- -- -- 0 

Ängsgårdens förskola i 

Timmele 

0 0/0 0 0 0 

Totalt 0 0/4 4 0 0 

 

4.2 Skolan  
I likhet med hur situationer inom förskolan bedöms så kan vissa situationer inom de lägre 

årskurserna, det vill säga förskoleklass och årskurs 1, bedömas vara en del i barnets 

utvecklingsfas. 

Situationer där elever utsätts för kränkande behandling förekommer oftare inom 

grundskolan och här kan det också finnas skillnader mellan F-6 skolor och 7-9 skolor. Med 

hänsyn till detta så särredovisas de olika verksamheterna. 

 

 

 
3 Åsundavys förskola avvecklades under vårterminen 2020 då de nya avdelningarna vid förskolan Tre Rosor 
invigdes. 
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4.2.1 Anmälningar inom grundskolan F-6 
 

Enhet Höst-

terminen 

2021 

Vår-

terminen 

2022 

K/D4 

Samman-

lagt 

2021/2022 

Läsåret 

2020/ 

2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Blidsbergs skola 5 0/4 9 115 4 

Bogesundsskolan 96 1/17 27 7 9 

Dalums skola 0 0/4 4 0 0 

Gällstads skola 3 0/1 4 3 3 

Hökerums skola 1 0/11 12 0 6 

Hössna skola 0 0/1 1 0 0 

Marbäcks skola 0 0/1 1 0 1 

Timmele skola 1 0/12 13 0 0 

Tvärreds skola 57 6/3 14 58 2 

Ulrikaskolan 4 0/10 14 69 7 

Vegby skola 15 310/4 22 1 0 

Totalt 43 10/68 121 33 32 

 

 

 

 

 

 

 
4 K = Anmälningar i KIA/D = anmälningar i Draftit 
5 Sju händelser är kopplade till fritidshemmet Kristallen 
6 En händelse är kopplad till fritidshemmet 
7 En händelse är kopplad till fritidshemmet 
8 En händelse är kopplad till fritidshemmet 
9 En händelse är kopplad till fritidshemmet 
10 Två händelser är kopplade till fritidshemmet 
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4.2.2 Anmälningar inom grundskolan 7-9 
 

Enhet Höst-

terminen 

2021 

Vår-

terminen 

2022 

K/D11 

Samman-

lagt 

2021/2022 

Läsåret 

2020/ 

2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Stenbocksskolan 5 6/5 16 3 18 

Ätradalsskolan 2 0/12 14 6 4 

Totalt 7 6/17 30 9 22 

 

 

4.2.3 Anmälningar inom särskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2021 

Vår-

terminen 

2022 

K/D12 

Samman-

lagt 

2021/2022 

Läsåret 

2020/ 

2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Grundsärskolan 

Ulrika 

0 0/0 0 0 0 

Grundsärskolan 

Stenbock 

0 0/1 1 0 0 

Gymnasiesärskolan 0 0/0 0 0 0 

Totalt 0 0/1 1 0 0 

 

 

 

 
11 K = Anmälningar i KIA/D = Anmälningar i Draftit 
12 K = Anmälningar i KIA/D = Anmälningar i Draftit 
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4.2.4 Anmälningar inom gymnasieskolan 
 

Enhet Höst-

terminen 

2021 

Vår-

terminen 

2022 

K/D13 

Samman-

lagt 

2021/2022 

Läsåret 

2020/ 

2021 

Läsåret 

2019/ 

2020 

Tingsholmsgymnasiet 3 0/0 3 1 2 

 

 

4.3 Kommentarer 
Ulricehamns kommun har sedan läsåret 2018/2019 använt det digitala systemet KIA vid 

rapportering av incidenter. Systemet har använts vid anmälningar av riskobservationer, 

tillbud och olycksfall inom sektor lärande. I en separat modul gjordes anmälningar av 

situationer där barn och elever utsatts för/upplevde sig vara utsatta för kränkande 

behandling. Dessa incidenter anmäldes till huvudmannen. 

Då KIA har uppfattats som ett något krångligt system så tittade sektor lärande på 

möjligheten att byta system för incidentrapportering. Översynen resulterade i att sektor 

lärande i slutet av mars 2022 gick över till Draftit. 

Under läsåret 2021/2022 inträffade sammanlagt 159 händelser där barn eller elever utsatts 

för kränkande behandling och där en anmälan skickades in till huvudmannen. Det kan 

jämföras de 43 händelser som anmäldes läsåret 2020/2021 och de 56 händelser som 

anmäldes läsåret 2019/2020. 

En jämförelse mellan höst- och vårterminen visar på en stor skillnad i antalet anmälningar 

då 53 anmälningar gjordes under höstterminen och 106 anmälningar under vårterminen. Av 

de anmälningar som gjordes under vårterminen gjordes 90 anmälningar under perioden 29 

mars till och med 30 juni. 

Av de 159 händelser som anmäldes under året är 151 händelser kopplade till grundskolan där 

121 anmälningar gjordes av F-6 skolor och 30 av 7-9 skolor. Fyra händelser är kopplade till 

förskolan, en händelse är kopplad till särskolan och tre händelser är kopplade till 

gymnasieskolan. 

 
13 K = Anmälningar i KIA/D = Anmälningar i Draftit 



Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen läsåret 2021/2022

 
 
 
 

11

De händelser som rapporterats har till övervägande del utretts, varefter åtgärder har 

vidtagits. Samtliga åtgärder har följts upp. I 18 av de ärenden som är formellt avslutade 

framkom i de utredningar som gjordes att det inte varit frågan om någon kränkning. I 21 

händelser som rapporterats, samtliga i det nya systemet Draftit, är utredningen och därmed 

ärendet i nuläget den 15 augusti inte avslutad. 

Vad som ligger bakom den stora ökningen av antalet anmälningar behöver analyseras 

närmare. En förklaring kan dock vara en återgång till ett mer normalt läge efter det att 

restriktionerna som rått under pandemin slopades under vårterminen. Men som framgår av 

siffrorna så är ökningen stor även vid en jämförelse med tiden före pandemin (läsåret 

2019/2020), vilket antyder att det är något mer som ligger bakom ökningen. 

Klimatet vid skolorna kan ha förändrats så att attityden gentemot och respekten för andra 

människor har försämrats vilket lett till ett beteende där eleverna oftare agerar på ett sätt 

som kränker andra elever.  

Det nya incidentrapporteringssystemet upplevs som enklarare att hantera och därmed kan 

det vara en bidragande orsak till skillnaden i antal anmälningar. Rapporteringen från några 

av skolenheterna visar på en relativt sett stor ökning efter det att det nya systemet införts. 

Vad som i så fall kan vara bekymmersamt är om det är så att personalen tidigare avstått från 

att anmäla händelser bara för att det upplevdes som krångligt att göra anmälningar i det 

tidigare incidentrapporteringssystemet. 

I sammanhanget görs ett förtydligande i fråga om Draftit. Då incidentrapporteringssystem 

infördes så sent som i slutet av mars 2022 kommer sektor lärande att göra en uppföljning och 

utvärdering av programmet när det har varit i drift under en längre tid. Resultatet kommer 

att inkluderas i kommande kvalitetsrapport/rapport kränkande behandling 2022/2023. 
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5 Typ av kränkning 
Nedanstående siffror visar en sammanställning över anmälda händelser där det i anmälan till 

huvudmannen angivits vilken typ av kränkning som varit aktuell eller om det varit frågan om 

en kombination av kränkningar. 

Underlaget som redovisas under ”ingen kategori” är i samtliga fall kopplade till anmälningar 

som gjorts i det nya incidentrapporteringssystemet Draftit. 

 

Antal anmälningar fördelade på typ av kränkning 

Enhet Verbala Fysiska Psykiska Kombination Ingen 
kategori 

Blidsbergs skola 5 2 0 1 1 

Bogesundsskolan 8 3 614 3 7 

Dalums skola 0 1 0 3 0 

Gällstad förskola 0 1 0 0 0 

Gällstads skola 1 3 0 0 0 

Hökerums skola 0 9 0 3 0 

Hössna skola 1 0 0 0 0 

Marbäcks skola 0 0 0 0 1 

Stenbocksskolan 7 5 1 1 2 

Särskolan 0 0 0 0 1 

Timmele skola 5 4 1 3 0 

Tingsholmsgymnasiet 1 0 1 1 0 

Tvärreds förskola 0 0 0 0 3 

Tvärreds skola 3 515 4 116 1 

Ulrikaskolan 1 7 0 4 2 

Vegby skola 5 1317 0 2 2 

Ätradalsskolan 2 3 0 2 7 

Totalt 39 56 13 24 27 

 

Verbala kränkningar delas upp i könsrelaterade kommentarer, rasistiska kommentarer och 

övriga verbala kränkningar. 

 
14 En händelse: efter utredning ej kränkande behandling 
15 En händelse: efter utredning ej kränkande behandling 
16 En händelse: efter utredning ej kränkande behandling 
17 Två händelser: efter utredning ej kränkande behandling 
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Psykiska kränkningar kan förutom att de anges som just psykiska kränkningar, även anges 

som hot om våld eller nätbaserade kränkningar.  Anledningen till denna uppdelning är att 

kränkningar som sker i form av hot om våld eller via nätet (sociala medier) behöver hanteras 

på ett annat sätt och det är således av vikt att dessa typer av kränkningar specificeras. 

Nätbaserade kränkningar sker oftast under tider då eleverna inte är i skolan, men ska 

hanteras av skolan om det kommer till skolans kännedom. 

 

5.1 Kommentarer 
I 27 av de anmälningar som gjorts, samtliga i Draftit, anges ingen kategori. En genomgång av 

samtliga dessa händelser ger följande bild: 

Blidsbergs skola: En händelse – Ärendet är avslutat – I den utredning som gjordes framkom 

att det ej varit någon kränkning. 

Bogesundsskolan: Sju händelser – Tre av dessa är avslutade. I de övriga fyra är ett arbete 

påbörjat men ärendet är inte avslutat. I samtliga sju utredningar konstateras att det inte varit 

någon kränkning. 

Marbäcks skola: En händelse – En anmälan är gjord men arbetet är inte påbörjat. 

Stenbocksskolan: Två händelser – I båda ärendena är en anmälan inskickad men arbetet är 

inte påbörjat.  

Särskolan: En händelse – Ärendet avslutat – I den utredningen som gjordes konstaterades 

att det inte varit någon kränkning. 

Tvärreds förskola: Tre händelser – Alla ärenden är avslutade – I de utredningar som gjordes 

konstaterades att det inte i något fall varit någon kränkning. 

Tvärreds skola: En händelse – Ärendet är avslutat – I den utredning som gjordes 

konstaterades att det inte varit någon kränkning. 

Ulrikaskolan: Två händelser – Anmälningar har gjorts i båda dessa fall, men arbetet är inte 

påbörjat. 

Vegby skola: Två händelser – Båda ärendena är avslutade – I de utredningar som gjordes 

konstaterades att det inte varit något av fallen varit någon kränkning. 

Ätradalsskolan: Sju händelser – I tre av dessa är en anmälan inlämnad men arbetet är inte 

påbörjat. I två av händelserna är en anmälan inlämnad och en utredning pågår men arbetet 
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är inte avslutat. I två händelser är ärendet avslutat och i de utredningar som gjordes i dessa 

båda ärenden konstaterades att det inte varit någon kränkning. 

 

6 Åtgärder 

6.1 En övergripande beskrivning av vidtagna 
åtgärder 

Vid de enheter där elever utsatts för kränkande behandling samtalar personalen med de 

elever som varit involverade i händelsen. Samtal förs även med elevernas vårdnadshavare. 

I några fall är kränkningarna kopplade till en elev med ett utåtagerande beteende varför 

dessa situationer hanteras i enlighet med de rutiner som gäller specifikt för eleven. Denna typ 

av händelse redovisas inte med koppling till berörd skolenhet då det skulle kunna vara 

utpekande. 

Samtliga skolor arbetar kontinuerligt med värdegrund, trygghet och studiero. De gör även en 

uppföljning och analys av de händelser som inträffat under läsåret och har sedan med det i 

sin kvalitetsrapport.
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Stöd till föreningslivet för större projekt 2022 
Dnr 2022/378 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022:  
 

1. Ulricehamns IF                                      Multisportbana                            3 208 525 kr 
2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb          Nytt stall                                        1 930 050 kr 

 
Totalt                                                                                                                              5 138 575 kr 
 
Finansieringen sker via Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
 
Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag delas ut till stöd till föreningslivet för större 
projekt. Ansökningar till 4 projekt från 3 föreningar har kommit in, med en totalkostnad på 
27 705 393 kr. Totalkostnaden för kommunens bidragsdel är 8 311 618 kr. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt en prioriteringsordning i enlighet med bilaga 1. 
 
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiger det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Ekonomienheten bedömer att prognosen för 2022 
överstiger det budgeterade resultatet 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-09 från servicechef  
2 Sammanställning av ansökningar, stöd till föreningslivet för större projekt 2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022:  
 

3. Ulricehamns IF                                      Multisportbana                            3 208 525 kr 
4. Ulricehamnsbygdens Ridklubb          Nytt stall                                        1 930 050 kr 

 
Totalt                                                                                                                              5 138 575 kr 
 
Finansieringen sker via Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
 
Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-09 

Tjänsteskrivelse Stöd till föreningslivet för större 
projekt 2022 
Diarienummer 2022/378, löpnummer 3322/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022:  
 

1. Ulricehamns IF                                      Multisportbana                            3 208 525 kr 
2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb          Nytt stall                                        1 930 050 kr 

 
Totalt                                                                                                                              5 138 575 kr 
 
Finansieringen sker via Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 
 
Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 
 
Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag delas ut till stöd till föreningslivet för större 
projekt. Ansökningar till 4 projekt från 3 föreningar har kommit in, med en totalkostnad på 
27 705 393 kr. Totalkostnaden för kommunens bidragsdel är 8 311 618 kr. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt en prioriteringsordning i enlighet med bilaga 1. 
 
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiger det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Ekonomienheten bedömer att prognosen för 2022 
överstiger det budgeterade resultatet 
 
 
Ärendet 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag delas ut till stöd till föreningslivet för större 
projekt för att stötta och underlätta för den ideella sektorn för att finansiera större 
investeringar, där inte kommunens övriga föreningsstöd räcker till. Främst avses stöd för 
uppförande, om- och tillbyggnad eller omfattande underhåll av anläggning och/ eller lokal 
som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.  
 
Ansökningar till 4 projekt från 3 föreningar har kommit in, med en totalkostnad på 
27 705 393 kr. Totalkostnaden för kommunens bidragsdel är 8 311 618 kr. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt en prioriteringsordning i enlighet med bilaga 1. 
 

1. Ulricehamns IF                                      Multisportbana                           3 208 525 kr 
2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb          Nytt stall                                       1 930 050 kr 
3. Årås Kvarn                                              Upprustning Rättarbostad        1 073 043 kr  
4. Ulricehamns IF                                      Bordtennishall                             2 100 000 kr 
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Motivering för prioriteringsordningen är som följer: 
 
Multisportbana – Ulricehamns IF har haft kontakt med kommunen, då främst 
Tingsholmsgymnasiet och Kultur och fritid, genom hela projekttiden. Projektet är väl 
förankrat. Projektet förordas av förvaltningen. 
 
Nytt stall – Ulricehamns bygdens ridklubb har genom åren haft återkommande kontakt med 
kommunen och fritidsenheten angående sin anläggning. Behovet av att upprusta 
anläggningen är stort, det finns också krav kring hur verksamhet som bedrivs med djur som 
måste följas vilket kommer att underlättas med satsning på nytt stall. Projektet förordas av 
förvaltningen.  
 
Upprustning rättarbostad – Projektet är inte förankrat med förvaltningen. Projektet förordas 
inte av förvaltningen.  
 
Bordtennishall - Förvaltningen gör bedömningen att bordtennis inte behöver en egen hall för 
att bedriva verksamhet. Verksamheten kan med fördel bedrivas i kommunens idrottshallar, 
särskilt med tanke på de nya idrottshallar som tillkommer genom redan tagna beslut. 
Projektet är heller inte förankrat med förvaltningen. Projektet förordas inte av förvaltningen. 
 
Normalt ska ansökan om bidrag vara inlämnade senast 30 april för att kunna vara aktuell för 
bedömning under innevarande år. För att det ska vara möjligt att ansöka om stöd även under 
2022, så sätts tillfälligt det sista ansökningsdatumet till 31 augusti för 2022. 
 
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiger det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Ekonomienheten bedömer att prognosen för 2022 
överstiger det budgeterade resultatet. Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den totala 
godkända projektkostnaden, och minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas utöver 
föreningen och kommunen. Föreningen ska dessutom stå för en egen finansieringsdel med 
minst 20 procent av totalkostnaden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-22 § 159 riktlinjer för stödet till föreningar för större 
projekt vilka är vägledande vid bidragsgivningen. 
 
Projektet skall redovisas senast 2 år efter att det beviljas bidrag i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. Utbetalning ska ske när 
respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i fråga har att anmäla detta till 
kommunen. 
 
Om ägandet till projektet ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av annan 
godtagbar fritidsaktivitet, inom 10 år efter projektets färdigställande ska hela bidraget 
återbetalas 
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning av ansökningar, stöd till föreningslivet för större projekt 

2022 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Föreningar som sökt 
Servicechef 
Ekonomichef 
Kultur- och fritidschef 
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Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Servicechef Fritidsintendent 
 Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz 
Kultur- och fritidschef 
Sektor service 
 
 



Stöd till föreningslivet för större projekt 2022 Prioriteringsordning från förvaltningen
Bilaga 1 Sammanställning

A.nr Förening Projekt Kostnad Bidrag 30% Extern finansiär sökt/beviljat
1 Ulricehamns IF Multisportbana Lassalyckan 10 695 082 3 208 525 5 465 000 Beviljat
2 Ulricehamnsbygdens Ridklubb Nytt stall 6 433 500 1 930 050 4 203 450 ej sökt än
3 Årås Kvarn Upprustning Rättarbostad 3 576 811 1 073 043 600 000 Beviljat
4 Ulricehamns IF Bordtennishall 7 000 000 2 100 000 2 000 000 Beviljat

Totalt: 27 705 393 8 311 618 12 268 450



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Beslut om betydande miljöpåverkan planprogram 
Brunnsnäs 
Dnr 2021/90 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Planprogrammets genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), 
ska därför genomföras inom ramen för arbetet med planprogrammet.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamn kommun har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan med 
Länsstyrelsen i enlighet med 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken (2017:955) och 5 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
Inom fastigheten Brunnsnäs 2:9, ska det enligt kommunens översiktsplan Ulricehamn 2040 
planeras en ny stadsdel samt en utveckling av ett friluftsområde. För att i ett tidigt skede 
utreda områdets förutsättningar för stadsdelsutveckling och ett nytt friluftsområde. För att 
skapa en planeringsgrund för hur stadsdelen och friluftsområdet kan och bör utvecklas ska 
ett planprogram tas fram. Programområdet ligger på Åsundens nordvästra sida i anslutning 
till Villastaden och omfattar totalt 74 hektar. Området är till största delen oexploaterat och 
utgörs, med undantag för Brunnsnäs säteri, Åsastugan och ett fåtal privatbostäder, av 
jordbruksmark, betesmark och skogsmark. Området för planprogrammet omfattas av 
riksintresse för naturvård samt delvis av riksintresse för friluftsliv, strandskytt och Natura 
2000. Inom området finns även fornlämningar, kulturmiljölämningar och av Länsstyrelsen 
utpekade naturvärdesobjekt.  
 
Arbetet med planprogrammet för Brunnsnäs inleddes under 2021. Ett flertal utredningar har 
genomförts i området och kommunen har därefter påbörjat arbetet med skisser och en 
målbild. Arbetet kommer senare ligga till grund för de samrådshandlingar som ska 
presenteras i samband med att planprogrammet görs tillgängligt för samråd. Fokus ligger i 
dagsläget på framtagandet av materialet som ska ange hur kommunen vill att området ska 
utvecklas avseende bostadsbebyggelse, fruliftslivet och säteriområdet.  
 
Både kommunen och Länsstyrelsen har gjort bedömningen att planprogrammets 
genomförande i Brunnsnäs antas medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras inom ramen för arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-04-13 från samhällsbyggnadschef  
2 Ekosystemtjänstinventering rapport Brunnsnäs 
3 Fladdermusinventering rapport Brunnsnäs 
4 Naturvärdesinventering rapport Brunnsnäs 
5 Kulturmiljöutredning Brunnsnäs 
6 Checklista - undersökning av betydande miljöpåverkan 
7 Länsstyrelsens yttrande undersökningssamråd för planprogram Brunnsnäs 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Planprogrammets genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), 
ska därför genomföras inom ramen för arbetet med planprogrammet.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-04-13 

Tjänsteskrivelse Beslut om betydande miljöpåverkan 
planprogram Brunnsnäs 
Diarienummer 2021/90, löpnummer 1534/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Planprogrammets genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt kapitel 6, miljöbalken (1998:808), 
ska därför genomföras inom ramen för arbetet med planprogrammet.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamn kommun har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan med 
Länsstyrelsen i enlighet med 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken (2017:955) och 5 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
Inom fastigheten Brunnsnäs 2:9, ska det enligt kommunens översiktsplan Ulricehamn 2040 
planeras en ny stadsdel samt en utveckling av ett friluftsområde. För att i ett tidigt skede 
utreda områdets förutsättningar för stadsdelsutveckling och ett nytt friluftsområde. För att 
skapa en planeringsgrund för hur stadsdelen och friluftsområdet kan och bör utvecklas ska 
ett planprogram tas fram. Programområdet ligger på Åsundens nordvästra sida i anslutning 
till Villastaden och omfattar totalt 74 hektar. Området är till största delen oexploaterat och 
utgörs, med undantag för Brunnsnäs säteri, Åsastugan och ett fåtal privatbostäder, av 
jordbruksmark, betesmark och skogsmark. Området för planprogrammet omfattas av 
riksintresse för naturvård samt delvis av riksintresse för friluftsliv, strandskytt och Natura 
2000. Inom området finns även fornlämningar, kulturmiljölämningar och av Länsstyrelsen 
utpekade naturvärdesobjekt.  
 
Arbetet med planprogrammet för Brunnsnäs inleddes under 2021. Ett flertal utredningar har 
genomförts i området och kommunen har därefter påbörjat arbetet med skisser och en 
målbild. Arbetet kommer senare ligga till grund för de samrådshandlingar som ska 
presenteras i samband med att planprogrammet görs tillgängligt för samråd. Fokus ligger i 
dagsläget på framtagandet av materialet som ska ange hur kommunen vill att området ska 
utvecklas avseende bostadsbebyggelse, fruliftslivet och säteriområdet.  
 
Både kommunen och Länsstyrelsen har gjort bedömningen att planprogrammets 
genomförande i Brunnsnäs antas medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras inom ramen för arbetet. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamn kommun har genomfört en undersökning om betydande miljöpåverkan med 
Länsstyrelsen i enlighet med 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken (2017:955) och 5 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
Inom fastigheten Brunnsnäs 2:9, ska det enligt kommunens översiktsplan Ulricehamn 2040 
planeras en ny stadsdel samt en utveckling av ett friluftsområde. För att i ett tidigt skede 
utreda områdets förutsättningar för stadsdelsutveckling och ett nytt friluftsområde. För att 
skapa en planeringsgrund för hur stadsdelen och friluftsområdet kan och bör utvecklas ska 
ett planprogram tas fram. Programområdet ligger på Åsundens nordvästra sida i anslutning 
till Villastaden och omfattar totalt 74 hektar. Området är till största delen oexploaterat och 
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utgörs, med undantag för Brunnsnäs säteri, Åsastugan och ett fåtal privatbostäder, av 
jordbruksmark, betesmark och skogsmark. Området för planprogrammet omfattas av 
riksintresse för naturvård samt delvis av riksintresse för friluftsliv, strandskytt och Natura 
2000. Inom området finns även fornlämningar, kulturmiljölämningar och av Länsstyrelsen 
utpekade naturvärdesobjekt.  
 
Arbetet med planprogrammet för Brunnsnäs inleddes under 2021. Ett flertal utredningar har 
genomförts i området och kommunen har därefter påbörjat arbetet med skisser och en 
målbild. Arbetet kommer senare ligga till grund för de samrådshandlingar som ska 
presenteras i samband med att planprogrammet görs tillgängligt för samråd. Fokus ligger i 
dagsläget på framtagandet av materialet som ska ange hur kommunen vill att området ska 
utvecklas avseende bostadsbebyggelse, fruliftslivet och säteriområdet.  
 
Planprogrammets genomförande antas medföra betydande miljöpåverkan. Kommunen 
baserar sin bedömning dels på Länsstyrelsens yttrande i samband med det 
undersökningssamråd som genomfördes mellan 2021-04-21 och 2021-05-25, dels på 
kommunens egna bedömning i samband med ifyllande av intern checklista för undersökning 
av betydande miljöpåverkan. Bedömningen baseras även på för området genomförda 
utredningar: naturvärdesinventering, ekosystemtjänstutvärdering, fladdermusinventering 
samt särskilda artskyddsutredningar.  
 
I sitt yttrande skriver Länsstyrelsen att området är mycket känsligt för exploatering både när 
det gäller riksintressen och allmänna intresseområden. Länsstyrelsen gör därför 
bedömningen att kombinationen av värdefull jordbruksmark, förekomsten av kulturmiljöer 
och fornlämningar, närheten till skyddad natur samt förekomsten av värdefull naturmiljö 
sammanvägt riskerar en bytande miljöpåverkan i samband med en exploatering för 
stadsdelsutveckling. 
 
I sin interna bedömning skriver kommunen att planprogrammet väntas bidra till positiv 
påverkan på Brunnsnäsområdets friluftsvärden och bidra till att stärka värdena i riksintresset 
för friluftsliv. Stadsdelsutvecklingen i området riskerar däremot att ha en negativ påverkan 
på områdets naturvärden. Området är i dagsläget oexploaterat och innehåller flertalet värden 
för djur och växtlighet samt brukningsvärd jordbruksmark. Stadsdelsutveckling i området 
bedöms ha en negativ påverkan på områdets stödjande, försörjande och kulturella 
ekosystemtjänster i och med att områdets oexploaterade karaktär delvis försvinner och ny 
bebyggelse uppförs på brukningsvärd jordbruksmark. Tillskapandet av ett nytt 
friluftsområde och tillgängliggörandet av Brunnsnäsområdet för fler människor bedöms ha 
positiva effekter för de kulturella ekosystemtjänsterna. Inga negativa effekter bedöms uppstå 
för reglerande ekosystemtjänster.  
 
Flertalet kulturhistoriska lämningar finns inom området som kan komma att påverkas 
negativt av exploatering.  
 
De utredningar som genomförts ger vid handen att ett flertal arter som är fridlysta enligt 4 § 
artskyddsförordningen, finns i området. En exploatering, samt ett ökat friluftsliv i området 
kan riskera att upprätthållandet av arternas kontinuerliga ekologiska funktioner, både direkt 
och indirekt, påverkas negativt om inte en utveckling av området sker med varsamhet och 
noggrann planering.  
 
Sammantaget riskerar de kumulativa effekterna i området bli negativa i samband med att en 
utveckling sker enligt planprogrammets intentioner.  
 
Beslutsunderlag 
1 Ekosystemtjänstinventering rapport Brunnsnäs 
2 Fladdermusinventering rapport Brunnsnäs 
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3 Naturvärdesinventering rapport Brunnsnäs 
4 Kulturmiljöutredning Brunnsnäs 
5 Checklista - undersökning av betydande miljöpåverkan 
6 Länsstyrelsens yttrande undersökningssamråd för planprogram Brunnsnäs 
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Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Ludvig Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Sammanfattning 

Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att göra en utvärdering av ekosystemtjänster (EST) i området Brunnsnäs, 

Ulricehamns kommun inför upprättande av detaljplan. Under fältbesöket identifierades de ekosystemtjänster som 

finns inom utredningsområdet. Värdet av de olika ekosystemtjänsterna har bedömts med hjälp av 

Naturvårdsverkets styrdokument för ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2012, NV-00841-12) och med hjälp av 

Boverkets mall för ekosystemtjänster. 

Utredningsområdet ligger i en historisk bygd intill det gamla Brunnsnäs säteri, där marken har brukats sen lång tid 

tillbaka och är en del av den kulturhistoriska värdekärnan i Ulricehamn. Intill säteriet finns äldre, välhävdade 

betesmarker, aktiva åkermarker och äldre, hamlade alléträd. I södra delen av utredningsområdet finns ett 

skogsområde som mestadels består av produktionsskog av gran av medelhög bonitet. Längre söderut tar 

triviallövskog och näringsfattig ekskog vid. Kråkebo naturreservat ligger längst i söder i utredningsområdet, vilket 

även är klassat som natura 2000-område. Värdekärnan ligger främst i de ekosystemtjänster som skogen och 

kulturmarkerna ger till boende i närheten av utredningsområdet, vilka delvis försvinner när bostadsområde och 

vägar ska byggas. 

I utredningsområdet kunde ett flertal ekosystemtjänster identifieras. Höga kulturella värden finns i området i direkt 

anslutning till det gamla säteriet, i form av kulturhistoriska bygder, upplevelser av hävdgynnade naturområden, men 

också i skogsområdet, där hälsofrämjande värden och värden för friluftsliv finns. Påtagliga värden för försörjande 

ekosystemtjänster finns i den väl gallrade granskogen och små värden finns i de små jordbruksmarker som omger 

säteriet. Sjön Åsunden har ett högt värde som försörjande ekosystemtjänst. Sjön ger också höga reglerande 

ekosystemvärden för temperaturutjämning i området. Alsumpskogarna vid Åsundens strand ger påtagliga värden 

för reglerande ekosystemtjänster genom det skydd de ger mot erosion och översvämningar. 

Byggnation av bostadsområde enligt detaljplan kan sammantaget leda till påtagliga negativa konsekvenser för 

reglerande och kulturella ekosystemtjänster och små negativa konsekvenser för stödjande och försörjande 

ekosystemtjänster.  
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1. Bakgrund

Uppdrag och syfte

Jakobi Sustainability AB har fått i uppdrag att inventera rekreationsvärden och utföra en utvärdering av

ekosystemtjänster i området Brunnsnäs inför byggnation av ett nytt bostadsområde, där total area är cirka 81,4 ha

(Figur 1). Syftet med att bedöma ekosystemtjänster (EST) är att förstå de värden som kommer från naturliga och

kulturella miljöer och hur de är värdefulla för människor.

Avgränsning

Värdet av ekosystemtjänster bedöms från obetydligt, till visst, påtagligt, och högt. Tabell 1 visar vilka

ekosystemtjänster som bedömts vara relevanta inom utredningsområdet. Figur 1 visar det utredningsområde inom

vilket ekosystemtjänster bedöms.

Figur 1. Översiktskarta. 

2. Allmän beskrivning av området
Utredningsområdet ligger strax väster om sjön Åsunden i Ulricehamn och består av kulturmark kring Brunnsnäs

säteri och av skogsmark i anslutning till Kråkebo naturreservat, där både näringsfattig ekskog och planterad

granskog ingår. Jordmånen är blockig och i det kuperade skogsområdet, men består till stor del av postglacial lera

och sand i de områden som det idag odlas på. I denna rapport har utredningsområdet delats upp i 12 delar enligt

figur 2. Dessa områden beskrivs i tabell 1.

Väster om utredningsområdet ligger samhället Brunn. Norr om utredningsområdet finns Villastaden, vilket är ett

mindre bostadsområde som består av villor och radhus. Söder om och inom utredningsområdet ligger Kråkebo

naturreservat. Öster om utredningsområdet ligger sjön Åsunden och Ulricehamns centrum.
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3. Metod

Utförande

Värdet av ekosystemtjänster inom utredningsområdet, undersökning och bedömning av ekosystemtjänster (EST) är

gjord med hjälp av naturvårdsverkets ramverk för ekosystemtjänster, vilket är baserat på EU-ramverket för

ekosystemtjänster (CICES). Naturvårdsverkets ramverk är modifierat så att det reflekterar de svenska förhållanden

som gäller. Med hjälp av detta ramverk kan värdet på observerade ekosystemtjänster bedömas.

En tidigare översiktlig undersökning av potentiella ekosystemtjänster användes tillsammans med Boverkets mall för

ekosystemtjänster för att bedöma aktuella värden för stödjande ekosystemtjänster, ekosystemtjänster från vatten,

luftreglerande ekosystemtjänster och försörjande ekosystemvärden.

Stödjande, reglerande och kulturella ekosystemtjänster värderas inte med reella pengabelopp, utan har fått ett

nominellt värde som baseras på slutsatser som görs av biolog som har besökt området i fält. Dessa värden baseras

på de kriterier som ställs av naturvårdsverket i dokumentet Sammanställd information om Ekosystemtjänster (2012),

NV-00841-12 och värdena räknas ut med hjälp av boverkets mall. Detta värden betecknar hur stort värde en

ekosystemtjänst har i området, relativt med omgivningen, där 0= obetydliga värden, 1 = ”Vissa värden, 2 =

”påtagliga värden och 3 = Höga värden. Försörjande värden från skog räknas ut med ett schablonbelopp, där varje

hektar produktiv skogsmark antas generera 100 000 kr vid slutavverkning.

Bedömning av värdet av ekosystemtjänster gjordes med hjälp av Boverkets mall för bedömning av

ekosystemvärden (bilaga 1). Denna mall användes även för att bedöma eventuella konsekvenser från påverkan som

kan komma från byggnadsförslag i utredningsområdet.

Konsekvenser bedömdes med hjälp av GIS-underlag från detaljplanen i området, där en preliminär skiss av nytt

bostadsområde användes för att bedöma hur stor påverkan blir på ekosystemvärdena i området. Eventuella

konsekvenser bedömdes efter hur värdefull ekosystemtjänsten i fråga är och hur stor påverkan blir. Konsekvenser

kan bli både positiva och negativa.

4. Resultat och slutsatser

Ekosystemtjänster

I figur 2 och tabell 1 redovisas de delområden som har pekats ut i ekosystemtjänstutvärderingen. I tabell 2-5

redovisas bedömning av värdet av ekosystemtjänster i utredningsområdet.
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Figur 2. Områden utpekade i ekosystemtjänstinventering. 
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Tabell 1. Områden utpekade i ekosystemtjänsinventering 

N R  B E SK R IV N IN G  

V Ä R D E  
S TÖ D J A N D E  
E S T  

V Ä R D E  
R E G L E R A N D E  
E S T  

V Ä R D E  
F Ö R S Ö R J A N D E  
E S T  

V Ä R D E  
K U L TU R E L L A  E S T  

1 
Åkermark, aktiv med 
markförbättrande 
åtgärder.  

Lågt Lågt Högt Påtagligt 

2 Hamlad trädallé Högt Visst Lågt Högt 

3 
Åkermark, aktiv med 
markförbättrande 
åtgärder.  

Lågt Lågt Högt Påtagligt 

4 
Åkermark, aktiv med 
markförbättrande 
åtgärder.  

Lågt Lågt Högt Påtagligt 

5 
Åkermark, aktiv med 
markförbättrande 
åtgärder.  

Lågt Lågt Högt Påtagligt 

6 

Starkt hävdad 
betesmark, med 
tillhörande 
biotopskyddade 
stenmurar och gamla 
ekar med grov bark och 
mulm. Artfattigt 

Påtagligt Lågt Visst Högt 

7 

Alsumpskog vid 
Åsundens strand. Stort 
värde för reglering av 
vattenstånd och skydd 
mot översvämningar 
och erosion. Norra 
delen av objektet består 
av en våtäng, där träd 
saknas. 

Påtagligt Påtagligt Lågt Lågt 

8 

Alsumpskog vid 
Åsundens strand. Stort 
värde för reglering av 
vattenstånd och skydd 
mot översvämningar 
och erosion 

Påtagligt Påtagligt Lågt Lågt 

9 
Tall- och granskog, väl 
gallrad, medelhög 
bonitet 

Lågt Påtagligt Högt Påtagligt 

10 

Näringsfattig ekskog 
och triviallövskog med 
inslag av barr. Starkt 
kuperat område som 
har låg bonitet, men 
som har värde som 
friluftsområde för 
bostadsområden i 
närheten. 

Påtagligt Påtagligt Visst Påtagligt 

11 

Kråkebo naturreservat. 
Stort inslag av 
rödlistade arter och 
komplexa livsmiljöer. 
Stort värde för 

Högt Påtagligt Lågt Högt 
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N R  B E SK R IV N IN G  

V Ä R D E  
S TÖ D J A N D E  
E S T  

V Ä R D E  
R E G L E R A N D E  
E S T  

V Ä R D E  
F Ö R S Ö R J A N D E  
E S T  

V Ä R D E  
K U L TU R E L L A  E S T  

naturupplevelser, 
friluftsliv. 

12 

Åsunden. Större sjö som 
ger stora värden som 
friluftsområde, men 
också för reglering av 
temperatur i 
omkringliggande 
områden. 

Högt Påtagligt Visst Högt 

13 
Triviallövskog intill 
Väbäcken och 
Brunnsbäcken 

Visst Visst Lågt Lågt 

14 
Triviallövskog intill 
Brunnsbäcken 

Visst Visst Lågt Lågt 

Stödjande ekosystemtjänster 

De stödjande ekosystemtjänsterna i tabell 2 är ger inte direkt kvantifierbara värden, men är viktiga som underlag för 

att förstå värdet hos de andra ekosystemvärdena då de ger förståelse för de grundläggande förutsättningar som 

finns i utredningsområdet. Den tidigare översiktliga undersökningen av ekosystemtjänster bedömde att 

utredningsområdet har mycket låga värden för stödjande ekosystemtjänster. 

Tabell 2. Stödjande ekosystemtjänster 

BETECKNING KOMMENTAR 

Primärproduktion Medelhög produktivitet från blandskog 

med medelhög bonitet. Primärproduktion 

i samband med avkastning från 

jordbruksmark med produktiv jordmån. 

Biogeokemiska 

kretslopp 

Utredningsområdet har medelhög 

tillgång och omsättning av 

näringsämnen. 

Jordmånsbildning Podsolering sker i produktionsskog av 

gran. Ädellövskogen i delområde 11 ger 

god jordmånsåterbildning. 

Biologisk mångfald Området innehar komplexa livsmiljöer i 

ädellövskogen i delområde 11, samt i 

alsumpskogarna i område 7 och 8.  

Ekologiska samspel Komplexa ekologiska samband kan hittas 

i ädellövskogen i delområde 11. 

Livsmiljöer Livsmiljöer för mossor och lavar kan 

finnas i delområde 10 och 11  

Stabilitet & resiliens Monokultur i skog ger låg resiliens och 

stabilitet. Ädellövskog i delområde 11 är 

har hög diversitet och har därför hög 

resiliens mot ekologiska förändringar och 

sjukdomar. 

Försörjande ekosystemtjänster 

Dessa ekosystemtjänster utgörs av monetärt viktiga tjänster från naturen, och försörjer brukare och industrier. Den 

tidigare översiktliga undersökningen av ekosystemtjänster bedömde att hela utredningsområdet har medelhöga-

höga värden för försörjande ekosystemtjänster, där produktiv åkermark och produktiv skogsmark är viktiga. 

Åsunden är en viktig reservoar för vattenförsörjning i området, samt en resurs för sötvattensfiske. 
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Tabell 3. Försörjande ekosystemtjänster 

BETECKNING VÄRDEBEDÖMNING  KOMMENTAR 

EST 1. Livsmedel 

från grödor 

Högt, Ca. 120,000 

kr/år 

Området är av relativt god 

bördighet i området, där 

jordarterna är lera och sand/silt i ett 

område med mycket 

isälvsavlagringar. Uträkning av 

lägsta avkastning (2kr/kilo för 

fodervall, ca 7500 kg/ha och år, ca 

8 ha) 2x7500x8=120 000 

EST 4. Livsmedel 

från vilda 

sötvattensdjur 

Visst Friluftsfiske tillför små försörjande 

ekosystemtjänster för människor i 

området. 

EST 10-14 Medelhögt Åsunden kan vara en resurs för 

bevattning, dricksvatten, industri 

och liknande 

EST 15. Virke och 

massaved 

Medelhögt, cirka 2 

miljoner SEK vid 

slutavverkning 

Välskött gran- och tallskog i 

område 9 med medelhög bonitet. 

Reglerande ekosystemtjänster 

Dessa ekosystemtjänster påverkar luft, vatten, ljudnivå och växtlighet i utredningsområdet. Den tidigare översiktliga 

undersökningen av ekosystemtjänster bedömde att utredningsområdet ingår i ett område som har medelhögt 

värde för reglerande ekosystemtjänster, speciellt för lokalklimat. Detta är på grund av att skogen (delområde 9-13) 

ingår i ett skogsområde som är större än 150 hektar. Lokalklimatet regleras även av Åsundens vatten. 

Tabell 4. Reglerande ekosystemtjänster 

BETECKNING VÄRDEBEDÖMNING  KOMMENTAR 

EST 34a. Påverkan på 

lokalklimat – Vind  

Påtagligt Skog (delområde 9-13) reglerar 

kraftiga vindar och minskar 

vindstyrka i området 

EST 34b. Påverkan på 

lokalklimat – Skugga  

Påtagligt Skog (delområde 9-13) reglerar 

lokalklimat genom att bidra med 

beskuggning 

EST 34c. Fuktighet Påtagligt Skog (delområde 9-13) reglerar 

lokalklimatet genom 

avdunstning och jämnar ut 

extrema temperaturer. Åsunden 

reglerar lokalklimat. 

EST 42. Upprätthållande av 

markens struktur  

Visst Ädellövskogen förhindrar 

erosion i delområde 11. 

Alsumpskogen förhindrar 

erosion i delområde 7-8 
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Kulturella ekosystemtjänster 

Dessa ekosystemtjänster innefattar de tjänster som kommer från upplevelsevärden som kan erhållas av människor 

som upplever natur och kulturlandskap. Ingen bedömning har gjort över kulturella ekosystemvärden i området 

tidigare. 

Delområde 9-13 fungerar tillsammans som ett större, sammanhängande grönområde, vilket har ett högt värde för 

oorganiserat friluftsliv och ett högt värde för hälsofrämjande effekter för boende i närområdet.  

Delområde 11 är en del av Kråkebo naturreservat, vilket har höga värden för upplevelser av naturmiljö och högt 

värde som resurs för utbildning och utflyktsmål. 

Delområde 1-6 utgör tillsammans värdekärnan av äldre bruksmark som området kring Brunnsnäs säteri är känt för. 

Dessa områden ger tillsammans höga värden för upplevelser av området för turister och boende i närområdet. 

Området har också värden för utbildning, då säteriet är en värdekärna för det svenska kulturarvet. 

Tabell 5. Kulturella ekosystemtjänster 

BETECKNING VÄRDEBEDÖMNING  KOMMENTAR 

EST 53. Oorganiserat 

friluftsliv  

Påtagligt Bostadsnära skogsområde med 

välskött stig ger värde för fysiskt 

välmående hos människor 

EST 57. Estetiska 

värden  

Påtagligt Skog i delområde 9-13 är 

varierad ålder och ger 

naturupplevelser som är viktiga 

för den lokala naturupplevelsen 

EST 58. Hälsoeffekter Påtagligt Fysiskt och mentalt välmående 

från bostadsnära skog kan ge 

samhällsvärden från ökad 

folkhälsa. 
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Tabell 6. Rekreationsvärden 

VÄRDEGRUNDER FÖR 

REKREATION OCH 

FRILUFTSLIV  

VÄRDEBEDÖMNING  FÖRUTSÄTTNINGAR I  

BRUNNSNÄS  

Förutsättningar för positiva 

upplevelser och för natur- eller 

kulturstudier. 

Högt Mycket goda förutsättningar för 

naturupplevelserupplevelser, då 

området är bostadsnära och ligger nära 

en större tätort. Gammal kulturmark och 

betesmark vid Säteriet ger en 

kulturupplevelse som är unik för 

området. 

Förutsättningar för vandring eller 

långfärder på skidor och därmed 

sammanhängande positiva 

upplevelser i obebyggda 

områden. 

Påtagligt Vissa förutsättningar, då planområdet 

hänger samman med ett större 

skogsområde som har goda 

förbindelser och möjligheter till 

vandring. Upplevelse av obebyggdhet 

anses ej upplevas inom 

utredningsområdet. 

Förutsättningar för strövande, 

cykelturer eller skidåkning och 

därmed sammanhängande 

positiva upplevelser i bebyggda 

områden. 

Högt Goda förutsättningar, då området är 

bostadsnära och hänger samman med 

större grönområden. Små stigar och 

vägar knyter samman området och gör 

det tillgängligt för vandrare och 

cyklister. 

Förutsättningar för bad, båtsport, 

kanotning eller skridskofärder 

och därmed sammanhängande 

positiva upplevelser. 

Påtagligt Åsundens västra strand är dåligt lämpad 

som badplats, men Åsunden kan ger 

förutsättningar för båtsport och 

friluftskanotering, med mera. Vid kalla 

vintrar kan Åsundens vatten frysa och 

ger förutsättningar för skridskofärd. 

Möjligheter till fritidsfiske, jakt, 

bär- eller svampplockning 

och därmed sammanhängande 

positiva naturupplevelser. 

Påtagligt Skogsområdena i område 9-11 ger 

möjlighet till bär- och svampplockning 

och möjlighet till jakt. Åsunden ger 

möjlighet till fritidsfiske från båt. 

5. Slutsatser

De största värdena för ekosystemtjänster i området Brunnsnäs de försörjande, stödjande och kulturella värdena. 

Väl gallrad granskog med medelhög bonitet utgör en värdefull ekosystemtjänst som ger realvärde i kronor. Skogen 

i utredningsområdet är samhällsnära och utgör ett visst värde för upplevelser av naturmiljöer, då skogen ingår i ett 

större skogsområde som innehåller flera olika skogsbiotoper. Skogen utgör en grön kil som binder samman skogen 

vid Åsundens strand till större skogsområden, via Kråkebo naturreservat. Skogen fungerar som en 

spridningskorridor för växter och djur, där dessa med få hinder kan förflytta sig genom beskogad mark. 

Lokalklimatet påverkas av skogen genom modererande influenser, där vind och fuktighet regleras i dess närmiljö. 

Detta ger ett påtagligt värde för de boende i närheten, samt för potentiella nya bostäder i utredningsområdet.  

Utredningsområdet innefattar många kulturvärden. Upplevelsevärdet av kulturvärden är högt i området på grund av 

säteriet och dess omnejd, som är en värdekärna för det lokala kulturarvet.  

Enligt enligt skiss på potentiella utvecklingsområden kan parhus, villor, cykelväg och bilvägar anläggas i 

utredningsområdet, enligt figur 3 
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Figur 3. Skiss över stadsutveckling i utredningsområdet. 

I utredningsområdet förväntas största delen av det nya bostadsområdet byggas i delområde 1,2 och 5, vilket består 

av aktivt brukad åkermark och ängsmark på vilken växer väl hamlade träd. Bostäder kan också komma att byggas i 

område 3 och 4. Båtbryggor planeras i delområde 7 och 8, om möjligt. Då största delen av bostadsbygget kommer 

att placeras i dessa åkermiljöer kommer negativ kommer negativ också bli störst i dessa områden. Känslan av 

öppenhet kommer att gå förlorad vid uppförande av bostadshus i de tidigare öppna markerna. 

Ökad mänsklig närvaro i området och ökad bullernivå från boende kommer att leda till stor negativ påverkan på de 

kulturella ekosystemtjänsterna som kommer från naturupplevelser och friluftsupplevelser. Dessa upplevelsevärden 

är ett av de främsta ekosystemvärdena som finns i området, vilket gör att konsekvenserna blir stora och negativa för 

upplevelsevärdena i området.  

Stödjande ekosystemtjänster i delområde 1–5 kommer på kort och lång sikt påverkas påtagligt och negativt, då 

värden kopplade till åkermark, ängsmark och betesmark, med tillhörande stenmurar och diken i området försvinner, 

vilken i nuläget har påtagliga värden för till exempel ekologiska samband, resiliens och biologisk mångfald. 

Konsekvenserna blir påtagliga och negativa på lång sikt ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Riksintresse för 

naturvård kan påverkas negativt om ekologiska samband mellan betesmark, åker och gamla ädellövträd i området 

försämras. 

Inga negativa konsekvenser bedöms uppkomma för reglerande ekosystemtjänster inom utredningsområdet, då 

resurser som finns inte påverkas nämnvärt av planerat bostadsområde, vägområde eller friluftsområde. 

Försörjande ekosystemtjänster kommer i utredningsområdet på lång sikt att påverkas påtagligt och negativt, då 

bostadsområde planeras att byggas i delområde 1-5. Infiltration av vatten till grundvatten kommer att påverkas 

negativt när ytor hårdgörs av husgrunder och asfalt. Inga eller obetydliga negativa konsekvenser beräknas för 

resurser från skog, då delområde 9 och 10 inte bebyggs, utan används som friluftsområde. 

Kulturella ekosystemtjänster i delområde 1-5 kan på kort och lång sikt påverkas påtagligt negativt, då en del av 

upplevelsevärdet av småbruksområdet försvinner. Vissa positiva konsekvenser kan också uppkomma, främst genom 
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bättre tillgänglighet till området och väganslutning för boende. Möjligheterna till motion och tätortsnära rekreation 

ökar i hela utredningsområdet, men främst i delområde 9-13, då planer finns för att utveckla vandringsleder och 

motionsbacke i dessa delområden. Konsekvenserna blir påtagliga och positiva på lång sikt. Kulturella 

ekosystemtjänster i delområde 2 kan på kort och lång sikt påverkas visst negativt då upplevelsen av 

kulturlämningarna försämras. 

Rekreationsvärden i utredningsområdet är sammantaget av högt värde, där upplevelser av natur och kultur i 

samspel, samt friluftsnöjen är de största värdena.  

I området är åkermarken en del av områdets historia och kulturella identitet. Om dessa försvinner på grund av 

bostadsbygge kommer det kulturella upplevelsevärdet att minska, där påverkan blir påtagligt negativ. 

Konsekvenserna blir således påtagliga till höga och negativa för det kulturella upplevelsevärdet.  

Upplevelsevärdet av natur, vandring, cyklande eller fritidsjakt och bär/svampplockning bedöms inte påverkas 

negativt, utan kan i stället bli positivt påverkad genom större tillgänglighet. Ökad närvaro av människor kan påverka 

upplevelsevärdet negativt. Viss positiv och negativ konsekvens kan uppstå. 

Friluftsområde vid Åsakullen bedöms kunna ge positiva konsekvenser för riksintresse för friluftsliv och 

rekreationsvärden, då detta skogsområde lämpar sig bra för friluftsliv och motion, utan att skada upplevelsevärden 

eller betydande naturvärden. Berikande upplevelser av naturen och förutsättningar för friluftsaktiviteter ökar vid 

anläggande av friluftsområde, främst på grund av ökad tillgång till området. Friluftsområdet vid Åsakullen bedöms 

inte ge negativa konsekvenser för riksintresse för naturvård, då inga större ingrepp i naturen sker i ädellövskogen 

eller herrgårdsmiljöerna som är värdekärnan i området. Utveckling av friluftsområde i Åsakullen ger alltså stora 

positiva konsekvenser för rekreation och kulturella ekosystemtjänster, med små-obetydliga negativa konsekvenser 

för försörjande ekosystemtjänster. 

Natura 2000-området och naturreservatet Kråkeboberg bedöms inte påverkas negativt av utveckling av 

friluftsområde. Skyddade arter och naturvärden bedöms inte påverkas negativt av friluftsområde. Kulturella 

ekosystemtjänster, särskilt hälsofrämjande värden från motion och oorganiserat friluftsliv bedöms påverkas 

påtagligt positivt, främst på grund av större tillgänglighet till området, samt på grund av planerad anläggning av 

badplats, grillplats och motionsbacke. 

Omdragning av Åsundenleden inom utredningsområdet bedöms få positiva konsekvenser för riksintresse för 

friluftsliv, då det ökar tillgängligheten till hela området och ökar möjligheten för besökare att ta del av 

friluftsupplevelser som finns att tillgå i området.  

Förslaget som finns framtaget i detaljplanen är i dag förlagt till område delområde 7 och 8, vilka består av 

sumpskog vid Åsundens strand. I värdebeskrivningen av riksintresse för naturvård nämns det att sumpskogar bör 

bevaras för att upprätthålla hydrologin i området kring Åsunden. En vandringsled i dessa sumpskogar skulle leda till 

hydrologiska förändringar, vilket skadar ett av huvudsyftena med detta riksintresse. Detta skulle alltså medföra stora 

negativa konsekvenser för riksintresse för naturvård. Natura 2000-området Kråkeboberg bedöms inte påverkas av 

omdragning av Åsundenleden.  

Naturvärden, ekosystemtjänster och levandsområden för skyddade arter bedöms påverkas negativt i strandskogen i 

utredningsområdet. Strandmiljöerna och vassbestånd vid Åsunden utgör goda miljöer för många fågelarter, bland 

annat fiskgjuse, skäggdopping och rörsångare (NT) samt många fiskarter som använder vassbestånden vid 

sjökanten som lekområde. Detta innebär stora negativa konsekvenser om större hydrologiska förändringar i den 

strandnära skogen och/eller sjön sker. 

Friluftslivet kan påverkas negativt vid stadsdelsutveckling då upplevelsevärdena som finns i herrgårdsmiljöerna i 

utredningsområdet försämras, men kan också påverkas positivt genom ökad tillgång till friluftsområden och 

förbättrade kommunikationer inom dessa.  

Det bedöms att riksintresse för friluftsliv påverkas negativt av bostäder, då den tilltalande landskapsbilden 

försämras. Riksintresse för naturvård, natura 2000, skyddade arter, naturvärden bedöms inte påverkas negativt av 

stadsdelsutveckling i området. Försörjande ekosystemtjänster bedöms påverkas påtagligt negativt, då produktiv 

åkermark går förlorad. 

Den förändrade användningen av friluftsområden inom utredningsområdet kan ge positiva och negativa 

konsekvenser för riksintresset för friluftsliv, där ökad användning främjar riksintressets mål, men försämrar känslan 

av orördhet i naturområdena när antalet besökare ökar. Ökad användning får negativa konsekvenser för riksintresse 
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för naturvård, samt kan ge små negativa konsekvenser för natura 2000-området Kråkeboberg, skyddade arter och 

naturvärden.  
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Metodik 
Inventering skedde främst med autoboxar (Pettersson D500x), det vill säga ultraljudsdetektorer som 
automatiskt spelar in ljud från förbipasserande fladdermöss. Boxarna placerades på 9 punkter (figur 
1) vid tre olika tillfällen under sommaren 2021 (16 – 18 juni, 8 – 9 juli och 1 – 3 september). Det vill 
säga två nätter under tidig yngelperiod (när honor samlas i kolonier och föder ungar), en natt under 
sen yngelperiod (när ungar lär sig flyga) och två nätter under parning/migration (då kolonierna 
splittras och fladdermöss rör sig över större områden).  

Varje autobox var programmerad att spela in ljud från solnedgång till soluppgång. Positionerna 
valdes dels för att få en spridning i området, dels utifrån landskapselement såsom trädridåer, ängs- 
och gårdsmiljöer eller vatten, där fladdermöss förväntades flyga (inte inne i tät skog). Inspelade ljud 
lagrades på minneskort och analyserades manuellt (dvs utan programvara med auto-id) i efterhand 
med hjälp av BatSound 4.4 (Pettersson Elektronik).  

Projektområdena inventerades också manuellt med handhållen ultraljudsdetektor (Pettersson d240 
och Echometer Touch) vid ett tillfälle (20 juli). Inventeringen skedde till fots och från bil (i långsam 
hastighet) enligt figur 1, från solnedgång och cirka 2 timmar framåt. Fladdermössen artbestämdes på 
plats men spelades också in för senare kontroll med hjälp av BatSound 4.4 (Pettersson Elektronik). 
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Figur 1. Placering av autoboxar (1 – 9) 
och manuell inventeringssträcka (gul 
linje) 



 
Resultat 
Brunnsnäsområdet domineras av äldre jordbruksmark, Åsakullen, ett kuperat skogslandskap 
genomkorsat av mindre stigar och av strandnära växtlighet mot Åsunden. Skogen är delvis 
produktionsskog men också med inslag av ädellöv, särskilt i de södra delarna av området, mot 
Kråkebo naturreservat. I norr ligger Brunnsnäs säteri och en äldre ladugårdsbyggnad och i sydost 
några privatbostäder. De enstaka äldre byggnaderna, närheten till vatten och det gamla 
kulturlandskapet och skogsbrynen utgör tillsammans ett potentiellt värdefullt område för 
fladdermöss.     

Sammanlagt identifierades sex olika fladdermusarter (tabell 1): större brunfladdermus (Nyctalus 
noctula), nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus), brunlångöra 
(Plecotus auritus), vattenfladdermus (Myotis daubentonii) och mustasch/tajgafladdermus (Myotis 
mystacinus/ brandtii). Det sistnämnda artparet är svåra att skilja på ljud och benämns som en och 
samma. Egentligen är alla Myotis-arter svåra att särskilja och ibland förväxlas också vattenfladdermus 
och mustasch/tajgafladdermus, särskilt när vattenfladdermus flyger över land. Vi utesluter inte att 
förväxling kan ha skett i vissa fall. I den manuella inventeringen kunde samma arter noteras, 
undantaget brunlångöra (figur 2).   

Box Inv- Större  Nord- Dvärg- Brun- vatten- mustasch- 
pos period brunfl fladderm pipistrell långöra fladderm / tajgafl 

1 jun 1 12,5    0,5 
  jul 13 58 1   1 
  sep 1,5 56,5 66,5 2   10 

2 jun 1 6,5 1,5  26,5   
  jul 18    25   
  sep 6 15 9   20   

3 jun 11,5 15,5 2     
  jul 17 7 1 1  1 
  sep 12 13,5 19,5 1   8 

4 jun  0,5    3 
  sep 4 17 >200     1 

5 jun 10,5 3,5 0,5     
  jul  1      
  sep 1 0,5 3,5     0,5 

6 jun  1    39,5 
  jul 12 1    1 
  sep     2     3,5 

7 jun 4 6 1  0,5   
  sep >200 >200 >200   68   

8 jun 50,5 >200 56,5     
  jul 10 4 >200   4 
  sep 20 3 >200       

9 jun 1 1 0,5   1 

  sep     21,5     0,5 
Tabell 1. Identifierade arter och antal inspelningar i genomsnitt per natt 



Större brunfladdermus, nordfladdermus och dvärgpipistrell var alla spridda i hela området och 
noterades på alla inventerade punkter, liksom i den manuella inventeringen. Detta gäller även Myotis 
sp, det vill säga om man slår ihop vattenfladdermus och mustasch/tajgafladdermus. Mest talrik var 
dvärgpipistrell, vilken noterades i ett tjugotal inspelningar per natt i genomsnitt för hela perioden 
och alla autoboxar. Större brunfladdermus noterades 9 gånger i snitt per natt och box och 
nordfladdermus cirka 15. Brunlångöra noterades bara i enstaka inspelningar på position 1 och 3. 
Antalet inspelningar speglar dock inte antal individer, en enda fladdermus kan ge upphov till ett stort 
antal inspelningar genom att flyga fram och tillbaka i autoboxens närhet. Men det visar ändå på 
aktivitet i området och hur länge en fladdermus kan hitta byten på den just den platsen, det vill säga, 
det ger ett mått på områdets betydelse. Få inspelningar brukar betyda att fladdermöss endast 
passerar och många inspelningar antyder att de jagar där (det går också att identifiera jaktläten, så 
kallade fångstsurr, som visar att de jagar) eller till och med bor i närheten, särskilt om aktiviteten på 
platsen är hög under yngelsäsong. I projektområdet var det hög aktivitet på flera av de inventerade 
positionerna och på tre av dem noterades fler än 200 inspelningar för en eller flera arter. Några 
inspelningar visade också på två eller flera individer samtidigt. I verkligheten var mängden 
inspelningar större. På position 7 var antalet inspelningar av dvärgpipistrell snarare 900 över två 
nätter i september och nästan lika många på position 8. Av tidsskäl valde vi dock att avsluta 
räkningen vid 200 per natt.  

 

 

     större brunfladdermus 
     nordfladdermus 
     dvärgpipistrell 
     vattenfladdermus 
     Myotis sp.  

Figur 2. Identifierade arter i 
den manuella inventeringen  



Inga fladdermöss anlände till det inventerade området tidigare än en timma efter solnedgång, vilket 
antyder att de inte bor i området utan bara kommer dit för att jaga. Samtidigt finns flera potentiella 
boplatser, bland annat i form av äldre ädellövträd spridda i hela området. I allén söder om Brunnsnäs 
säteri jagade mustasch/tajgafladdermöss i juni (yngelsäsong). Det kan inte uteslutas att de bor i de 
hamlade träden (eller har tillfälliga viloplatser) även om inte har hittat något som direkt tyder på det. 
I anslutning till Brunnsnäs Säteri finns också lämpliga boplatser, inte minst den gamla ladugårds-
byggnaden vid position 4. Även Åsastugan längre söderut i området kan fungera som tillfällig boplats 
och med tanke på aktiviteten på position 8 är det inte långsökt att vissa fladdermöss använder 
byggnaden delar av natten. Aktiviteten var dock inte högre i skymning, varför det sannolikt inte finns 
yngelkolonier där. En känd yngelkoloni med brunlångöra finns i Brunns kyrka (Artportalen 2021-10-
12), cirka två kilometer från inventeringsområdet. Individer från denna koloni kan mycket väl jaga i 
Brunnsnäs-området.   

 

 



Allén söder om Brunnsnäs Säteri är en födosöksplats för mustasch/tajgafladdermus. På andra sidan Åsunden 
syns nattljusen från Ulricehamn i vattnet. För att bevara faunan i Brunnsnäs är det viktigt att inte utsätta även 
denna strandkant för så mycket belysning.  

 

Diskussion 
Sex olika fladdermusarter är vad man kan förvänta sig i ett mindre område i Västergötland. De funna 
arterna är alla vanliga, men både nordfladdermus och brunlångöra gjorde entré på den nationella 
rödlistan 2020 på grund av tillbakagång de senaste decennierna. Nordfladdermus får anses vara 
mycket vanligt förekommande fortfarande och vad gäller brunlångöra är det en av få arter som man 
faktiskt känner orsaken till dess tillbakagång, nämligen ljusföroreningar (Rydell m fl 2017). En mycket 
begränsad belysning är därför av största vikt för att gynna denna art.  

Sammansättningen av arter är mer eller mindre densamma som i flera tidigare inventeringar i 
Ulricehamn (exv. Rydell & Eklöf 2019; Eklöf 2021a; Eklöf 2021b), åtminstone vad gäller de vanligt 
förekommande. Ytterligare några arter dyker dock upp då och då, exempelvis gråskimlig fladdermus, 
trollpipistrell och fransfladdermus. Ingen av dessa hittades här.  

Antal inspelningar är inte helt jämförbart mellan olika arter. En del fladdermöss är snabba flygare, rör 
sig över stora områden och använder sonarpulser av relativt låg frekvens och hög intensitet. De 
registreras därför på långt håll. Andra arter använder sig av annan jaktteknik och använder pulser 
med lägre intensitet och/eller högre frekvenser. Detta ger bättre precision och möjlighet att hitta 
små insekter, men pulserna hörs då bara över relativt korta avstånd. I praktiken kan en större brun-
fladdermus registreras på ungefär 100 meters håll eller mer, nordfladdermus på 50 meter, dvärg-



pipistrell på 25 meter, Myotis sp. på 10 – 20 meter och brunlångöra sällan på mycket mer än 5 meter 
(beroende lite på vindförhållanden, fuktighet, blockerande växtlighet mm). Vissa arter blir alltså 
något överrepresenterade, andra underrepresenterade. Större brunfladdermus till exempel, hördes i 
stora delar av inventeringsområdet men i praktiken rör det sig sannolikt bara om enstaka individer 
som födosöker i området. Samtidigt kan antalet Myotis sp. och brunlångöra möjligen vara fler än vad 
antalet inspelningar ger sken av. Att beräkna antalet individer i ett område är mycket svårt för att 
inte säga omöjligt. Men utifrån observationer under den manuella inventeringen och det faktum att 
flera inspelningar visade två individer samtidigt uppskattas individantalet för varje art till mellan fem 
och tio individer, sannolikt något lägre för brunlångöra och större brunfladdermus.  

  

Fladdermusaktiviteten är spridd över hela det inventerade området och variationen i form av 
skogsbryn, ädellövträd, ängs- och odlingsmark samt sjö och sjönära skog gör att tillgången på 
insekter är rik och gynnsam för fladdermöss. Området är mörkt med flera ledlinjer för flygande 
fladdermöss och landskapet hänger samman med liknande områden söderut längs Åsunden, västerut 
och i viss mån norrut längs Ätradalen. Fladdermössen har alltså tillgång till stora sammanhängande 
arealer, så även om det inventerade området är litet (<1 km2) är det en del av en större enhet. Sett 
över en säsong försörjer det inventerade området i praktiken bara några få fladdermöss. En koloni 
nordfladdermöss (20 – 30 individer), till exempel, kan röra sig över ett cirka 65 km2 stort område (de 
Jong & Ahlén 1991). Myotis-arter och brunlångöra nyttjar mindre områden men kan ändå röra sig en 
halvmil till en mil från sina boplatser (Entwistle m fl 1996), det vill säga mycket längre än Brunnsnäs 
avgränsningar.  

Figur 3. Förslag på ungefärliga 
stråk för fladdermöss (grönt). 
Skogskanter och vattenytor bör 
vara obelysta. Eventuell vägbelys-
ning ska vara väl avskärmad och 
begränsad. Strandnära skog och 
växtlighet sparas så pass att det 
fortsatt finns skydd för 
fladdermöss.     



Till skillnad från motsatt sida Åsunden, är den västra stranden mer eller mindre orörd, med mycket 
växtlighet och avsaknad av belysning. Där är fladdermusaktiviteten också stor. Tidigare inventeringar 
(exv. Eklöf 2021c) visar att särskilt större brunfladdermus rör sig ut över Åsunden men också övriga 
arter jagar i de strandnära delarna och sannolikt följer de hela strandkanten söderut längs sjön. Att 
bevara sjökanternas karaktär är alltså en viktig del i bevarandet av fladdermusfaunan i Brunnsnäs. 
Samtidigt nyttjar fladdermössen skogskanterna för förflyttning och exempelvis brunlångöra verkar 
röra sig främst i områdets nordvästra delar, kanske längs Brunnsbäcken/Väbäcken, ett vattendrag 
som också nyttjas av vattenfladdermus, särskilt vid mynningen i Åsunden. Åtminstone tre individer 
kunde observeras jaga under bron under den manuella inventeringen.     

Om Brunnsnäsområdet ska exploateras bör en plan upprättas så att lämpliga fladdermusstråk 
bevaras (förslag enligt figur 3). I praktiken innebär detta att fladdermössen ska kunna röra sig i 
mörker genom hela området och fortsatt ha tillgång till sjökanten och förbindelser med omgivande 
landskap. Skogen kan med fördel glesas ut och eventuellt planerade gångstråk och vägar bör vara 
strikt reglerade vad gäller belysning.     

 

Sammanfattning 
Sex fladdermusarter jagar i Brunnsnäs. Aktiviteten är hög, särskilt senare på sommaren och i 
strandnära lägen. Det finns inga direkta bevis för att några yngelkolonier har etablerats i området 
men potentiella boplatser finns i form av äldre byggnader och hålträd. Området är en del av ett 
större sammanhängande och varierat landskap med skogsbryn, ängs- och betesmark, lövskog och 
vatten, det vill säga insektsrikt och bra för fladdermöss. Den viktigaste åtgärden för att gynna 
fladdermusfaunan i Brunnsnäs är att bevara mörka stråk, dels där skog och betesmark möts, dels 
(och framför allt) längs Åsundens strand.    
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Sammanfattning 
 
Denna rapport redovisar en naturvärdesinventering (NVI) i Brunnsnäs, Ulricehamns kommun, Västra 
Götalands län. Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera miljöer med förhöjda 
naturvärden samt förekomster av skyddsvärda arter.  Inventeringen har utförts på nivå fält medel. 
Inventeringen är utförd med tilläggen ”naturvärdesklass 4”, ”generellt biotopskydd”, ”värdeelement” 
samt ”detaljerad artförekomst”.  Inventeringen utfördes den 17 juli 2021 av Mathias Molau och Liza 
Andersson, Jakobi Sustainability AB.  

Totalt identifierades 1 naturvärdesobjekt (NVO) med naturvärdesklass 1, 6 med naturvärdesklass 2, 7 
med naturvärdesklass 3 och 4 med klass 4 inom inventeringsområdet. I övrigt består 
inventeringsområdet av granskog med tydlig karaktär av produktionsskog, där stammarna är raka, 
träden relativt unga och beståndet plockhugget, samt produktiv åkermark. 

Områdets främsta naturvärden är knutna Kråkebo naturreservat och till småbrukslandskapet som finns 
intill Brunnsnäs Säteri. Åkrar, betesmarker och gamla hamlade träd i området utgör ett stort natur- 
och kulturvärde, dit många arter är kopplade. Flertalet skyddsvärda fåelarter förekommer inom 
området. 

Naturvärdesinventeringen visar att området hyser en varierad natur, där påtagliga till höga 
naturvärden finns kopplade till betesmark, vattendrag, sjö och lövskog. Biotopskyddade diken och 
stenmurar är vanliga i området, vilka hyser förekomst av vanlig groda och levnadsmiljöer och 
övervintringsmiljöer för groddjur och ormar. Påtagligt negativ påverkan kommer att uppstå om dessa 
stenmurar och diken försvinner, vilket skulle medföra påtagligt negativa konsekvenser för naturmiljö 
på lokal och regional nivå. 

För att minska negativa påverkan bör alla hamlade träd och jätteträd som finns i anslutning till 
betesmarken i norra delen av inventeringsområdet bevaras i största möjliga mån. Sumpskogen i 
anslutning till Åsunden bör lämnas till fri utveckling, då den på sikt kan fortsätta att utgöra en 
komplex levnadsmiljö för till exempel kärlväxter, mossor och lavar. I högst möjliga mån bör öppna 
diken och stenmurar bevaras, då dessa utgör ett värde för grod- och kräldjur. Lämpliga platser för att 
anlägga bryggor bör utforskas och lokaliseras utanför naturvärdesklassade områden för att minimera 
skada som kan uppstå på känsliga vattenmiljöer.  
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1. Bakgrund 

1.1.  UPPDRAG OCH SYFTE  
Denna rapport redovisar en naturvärdesinventering (NVI) inom inventeringsområdet, se figur 1 i ett 
tidigt skede i framtagandet av ett nytt planprogram. Bostäder och båtbryggor vid Åsunden planeras 
inom området, där existerande åkermark planeras att användas för bostadsbygge. 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att lokalisera miljöer med förhöjda naturvärden samt 
förekomster av skyddsvärda arter. Separat inventering har gjorts för groddjur och fladdermöss som 
redovisas i egna rapporter. Däremot fåglarna redovisas i denna rapport. 

1.2.  AVGRÄNSNING 
Inventeringsområde enligt avgränsning i figur 1. Total area är ca 81,4 ha.  

 

 

 

 

1.3.  BESKRIVNING 
Inventeringsområdet består av ett varierat brukslandskap, där man finner produktiv och aktiv 
åkermark, betesmark och områden med hamlade träd. Flertalet jätteekar hittas intill betesmarken i 
norra delen av området. Södra delen av inventeringsområdet präglas av granskog av 
produktionskaraktär som står intill ett område med näringsfattig ekskog som gränsar till Kråkebo 
Naturreservat. Utmed Åsundens strandkant hittas sumpskog som domineras av al. 
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1.4.  OMRÅDESSKYDD 
Kråkebo naturreservat och Kråkeboberg Natura 2000-området (SE0530109) finns i södra delen av 
inventeringsområdet. Strandskydd omfattar en del av inventeringsområdet i ost enligt figur 2. 

 

2. Metod 
 

I arbetet med att kartlägga området har den standardiserade metoden Naturvärdesinventering på 
nivå fält medel (SS 199000:2014) använts. Nedan beskrivs metoden i korthet. För fullständig 
metodbeskrivning, se Svensk standard SS 199000:2014 (SIS 2014_1, SIS 2014_2).  

En naturvärdesinventering (NVI) innebär identifiering av geografiska områden som har betydelse för 
biologisk mångfald. Områden med förhöjda naturvärden avgränsas som naturvärdesobjekt (NVO). De 
klassificeras och beskrivs utifrån naturvärden och dess betydelse för den biologiska mångfalden. 
Naturvärdesobjektets betydelse för den biologiska mångfalden (naturvärdet) bedöms enligt en 
bedömningsskala (klass 1 till 4). 

En naturvärdesbedömning görs utifrån två kriterier:  

Biotopvärde:  Ekologiska förutsättningar för biologisk mångfald och hotade eller sällsynta biotoper. 

Artvärde:  Förekomsten av naturvårdsarter (arter som omfattas av artskyddsförordningen, typiska 
arter beslutade av EU-kommissionen, rödlistade arter och signalarter) eller artdiversitet. 
Ytterligare naturvårdsarter kan användas vid inventeringen, med motivering till varför 
de är valda.  
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Om naturvärdesbedömningen av någon anledning inte kan ge ett säkert resultat ska det anges att 
bedömningen är preliminär. 

De två kriterierna för naturvärdesbedömningen vägs samman och resulterar i en naturvärdesklass. 
Naturvärdesklasserna är i grundutförandet indelade i tre olika klasser (1-3) och en fjärde klass kan 
läggas till.  

Naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 
betydelse för biologisk mångfald. Många naturvårdsarter har uppmärksammats av naturvårdsskäl och 
är upptagna i fågel- och habitatdirektivets listor (Rådets direktiv 92/43/EEG) eller upptagna på 
Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter. Naturvårdsarter innefattar också signalarter (vilka 
indikerar ett visst naturvärde) som nyttjas vid Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (Nitare, 2019) 
och regionala och lokala ansvarsarter. 

Rödlistade arter 

Rödlistade arter är arter som är upptagna i Rödlistan, som tas fram av Artdatabanken vid SLU och 
fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. Rödlistning är ett system som 
utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistningen är en prognos över risken 
för enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har bedömts kvantitativt. Hotkategorierna redovisas i 
tabell 1 nedan. Arter i hotkategorierna CR, EN och VU räknas som hotade (SLU Artdatabanken, 2021). 
Förteckning över rödlistans svenska benämningar och förkortningar finns i tabell 1. 

 

Tabell 1. Rödlistans kategorier. 

NATIONELLT 
UTDÖD 

AKUT 
HOTAD 

STARKT 
HOTAD SÅRBAR 

NÄRA 
HOTAD L IVSKRAFTIG 

KUNSKAPS-
BRIST EJ  BEDÖMD 

RE CR EN VU NT LC DD NA / NE 

 

2.1.  UTFÖRANDE 
Naturvärdesinventering 

Inventeringen utfördes under maj, juni, juli och augusti 2021 av Mathias Molau Magnus Lundström 
och Liza Andersson, Jakobi Sustainability AB. Rapporten har skrivits av Mathias Molau och har 
kvalitetsgranskats av Magnus Lundström, Jakobi Sustainability AB. Kartanalyserna har utförts i Arcgis 
PRO och i koordinatsystemet SWEREF99_TM av Mathias Molau. Resultaten levereras även som 
shapefiler. 

Observerade naturvårdsarter har rapporterats in till Artdatabanken (Artportalen, 2021). 

Inom markerade ytor i figur 1 har NVI:n utförts på fältnivå medel vilket innebär att inventeringen 
identifierar och avgränsar naturvärdesobjekt ned till en yta av 0,1 m², alternativt linjeformade objekt 
med en längd på 10 meter eller mer, och en bredd på 0,5 meter eller mer. NVI:n är utförd med 
tilläggen ”naturvärdesklass 4”, ”generellt biotopskydd”, ”värdeelement”, ”detaljerad redovisning av 
artförekomst” samt fördjupade artinventeringar av fåglar, groddjur och fladdermöss (tabell 2). 
Fladdermöss redovisas separat i en fristående rapport. 
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Tabell 2. Tillägg till naturvärdesinventeringen. 

Fågelinventering 

Fågelinventering har utförts med stöd av Naturvårdsverkets standardiserade metoder för 
fågelinventeringar (Naturvårdsverket, 2012).  

Under våren och sommaren 2021 utfördes en fågelinventering av Morgan Johansson, Magnus 
Lundström och Liza Andersson, där häckande fåglar noterades, tillsammans med deras aktivitet, ålder, 
kön och antal. Fältbesök gjordes vid 3 tillfällen under morgontimmarna. Ett besök i april, ett i maj och ett 
i början juni. Fältbesöken gjordes under dagar med uppehåll, svag vind och barmark. Till detta gjordes 
också en kontroll av bivråk i området i början av augusti.  Endast prioriterade arter enligt 
Skogsstyrelsens bilaga 4, rödlistade fåglar samt våtmarksfåglar och rovfåglar har noterats. 

3. Resultat

3.1.  NATURVÄRDESOBJEKT 
Totalt identifierades nitton naturvärdesobjekt (NVO), varav ett med naturvärdesklass 1, sex med 
naturvärdesklass 2, åtta med naturvärdesklass 3 och fyra med klass 4 inom inventeringsområdet. 
I övrigt består inventeringsområdet av produktiv åkermark och granskog med tydlig karaktär av 
produktionsskog, där stammarna är raka, träden relativt unga och beståndet plockhugget.  

TILLÄGG BESKRIVNING 

Naturvärdesklass 4 Naturvärdesobjekt med naturvärdesklass 4 – Visst naturvärde – identifieras och avgränsas. 

Generellt biotopskydd 
Vissa typer av småbiotoper omfattas av ett generellt biotopskydd enligt 5 § i ”Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.” 

Värdeelement Viktiga strukturer som har betydelse för biologisk mångfald 

Detaljerad artförekomst 
Detaljerad redovisning på karta över rödlistade arter och arter skyddade (fridlysta) enligt 
artskyddsförordningen. 

Fördjupad artinventering Groddjur, bivråk, övriga häckfåglar, fladdermöss 
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Figur 3. Naturvärdesobjekt i inventeringsområdet. 
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Tabell 3. Naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. 
I
D  

KLAS
S  

NATURVÅRDS
-ARTER

NATUR-
TYP  

NATURA 
2000  BIOTOP  BESKRIVNING  

ART-
VÄRDE  

BIOTOP
-VÄRDE

1 2 

Ekticka (NT), 
sotlav, rostfläck, 
blanksvart 
trämyra,  
fällmossa, västlig 
hakmossa, 
gammelgranslav, 
tornfalk, bivråk, 
sexfläckig 
bastardsvärmare 
(NT), fyrkantig 
johannesört, 
svinrot (NT) 
fibblor, tornfalk, 
bivråk, grå 
flugsnappare. 
Från artportalen 
även almlav (VU) 

Ängs- och 
betesmark 

Halvöppen 
Betesmark 

Större öppet 
område som betas 
av får. Gulmåra, 
bergsyra, ljung, 
åkervädd, stor 
blåklocka, 
skogsbingel vid 
ekarna, äkta 
Johannesört, 
prästkrage, liten 
blåklocka, flenört, 
svartkämpar, 
kråkvicker, röllika, 
groblad, 
rödklöver, 
käringtand, 
pipdån, mörkt 
kungsljus, 
stormåra, ärenpris, 
nysört . Flertalet 
mycket gamla 
ekar kantar 
områdets utkant, 
vilka äger grov 
bark och mulm. 
Ekar ger ett visst 
krontäcke, ca 15%. 

Påtagligt Högt 

2 3 Rostfläck, 
guldlockmossa 

Skog och 
träd 

Lövskogs-
dunge 

En samling gamla, 
hamlade lindar 
som äger mycket 
grov bark. 

Visst Visst 

3 2 

Glansfläck, mindre 
hackspett (NT), 
sävsparv (NT), 
klubbvitmossa, 
rostvitmossa 

Skog och 
träd Alsumpskog 

Alsumpskog vid 
Åsundens strand. 
De flesta alar runt 
60-70 år. Död ved
finns rikligt,
mestadels ej grov.
Bottenskiktet
överväxt av vass,
där små mängder
vitmossor finns.

Påtagligt Påtagligt 

4 4 Myr Skogsklädd 
myr 

Mindre, dikad 
mosse som nästan 
helt har växt igen 
med björk, gran 
och tall. Mossen 
har tecken på 
plockhuggning. 
Död ved klen och 
obetydlig. 

Obetydlig
t Visst 

5 3 
Blåsippa, 
hjälmfrullania, 
kransmossa 

Skog och 
träd 

Blandskog av 
ristyp 

Objektet består av 
en blandskog som 
domineras ek, 
med inslag av 
björk, gran och 

Visst Påtagligt 
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I
D  

KLAS
S  

NATURVÅRDS
-ARTER

NATUR-
TYP  

NATURA 
2000  BIOTOP  BESKRIVNING  

ART-
VÄRDE  

BIOTOP
-VÄRDE

tall. Trädskiktet är 
jämnåldrigt och av 
ca 60-70 år. 
Fågelrikt område. 
Lutar kraftigt mot 
öster. Fältskikt 
domineras av 
vitsippa, blåbär 
och lingon. 

6 1 

Trolldruva, 
liljekonvalj, 
gulsippa, lunglav, 
ask, alm, entita, 
grönsångare (NT) 
svartvit 
flugsnappare 
(NT). Från 
Artportalen: 
bergjohannesört, 
nästrot, 
skogssvingel, 
storgröe, vippärt 

Skog och 
träd 

9180 
Ädellövsko
g i branter 

Ädellövskog 
av lågörtstyp 

Del av 
naturreservatet 
Kråkebo. 
Blandad 
ädellövskog 
som också är 
natura 2000-
område. 
Kråkeboberg oc
h Åsakullen är 
hemvist för ett 
trettiofemtal 
landlevande mer 
eller mindre 
ovanliga 
mollusker, det 
vill säga sniglar 
och snäckor. 
Barksnäcka och 
bokskogssnäcka 
är två av de 
mycket sällsynta 
arterna. Också 
fågellivet är rikt 
och man kan få 
se eller höra 
flera olika 
hackspettarter 

Högt Högt 

7 3 

Fällmossa, entita, 
svartvit 
flugsnappare, 
bivråk, fiskgjuse 

Skog och 
träd 

Blandskog av 
ristyp 

Skog vid brant 
område som 
domineras av tall, 
med ålder på ca 
70 år. Området är 
blockigt och har 
flertalet branta 
ytor med stark 
påväxt av 
fällmossa. Fältskikt 
domineras av 
lingonris. Död ved 
finns i små 
mängder och är 
mestadels klen. 

Visst Visst 

8 3 
Stenknäck, större 
hackspett, 
aspticka 

Skog och 
träd 

Lövskogsbry
n 

Lövbrynzon mot 
åker med asp, 
björk och sälg. 

Visst Påtagligt 
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I
D  

KLAS
S  

NATURVÅRDS
-ARTER

NATUR-
TYP  

NATURA 
2000  BIOTOP  BESKRIVNING  

ART-
VÄRDE  

BIOTOP
-VÄRDE

Flera hålträd och 
grova äldre aspar. 
Stenigt med rester 
av äldre stenmur 
och rösen. 
Mossrikt 
bottenskikt med 
skuggstjärnmossa, 
kvastmossor, 
husmossor. 
Vårfryle, vitsippor 
och smultron i 
fältskiktet. Fågelrik 
miljö med triviala 
arter. Visst till 
påtagligt 
biotopvärde på 
grund av   sälg, 
grov asp och flera 
hålträd. 

9 3 

Infrastruktu
r och 
bebyggd 
mark 

Artrik 
vägkant 

Växter som 
förekommer i 
artrik vägkant: 
Stormåra, 
gulmåra, äkta 
Johannesört, liten 
blåklocka, brunört, 
stor blåklocka, 
kråkvicker, 
rödklöver, 
käringtand, mörkt 
kungsljus, 
åkervädd. Artrik 
vägkant, 
grusvägen. 

Visst Visst 

10 2 

Spillkråka, 
kransmossa, 
västlig hakmossa, 
mörk husmossa, 
vågig sidenmossa, 
revlummer, 
havstulpanlav 

Skog och 
träd 

9010 
Västlig 
taiga 

Tallskog av 
ristyp 

Objektet 
domineras av tall, 
där beståndet är 
flerskiktat och 
olikåldrigt och där 
norra delen lutar 
starkt åt nordväst. 
Viss förekomst av 
björk och ek 
förekommer i 
objektet. Död ved 
finns rikligt i olika 
grovhet. 

Påtagligt Påtagligt 

11 4 Vanlig groda Åkermark Ängsmark 

Åker, betesvall 
med trivial 
kvävegynnad flora 
som groblad, 
kråkvicker, 
rödklöver, 
ängssyra. Vanlig 
groda i diket. 

Obetydlig
t Visst 
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I
D  

KLAS
S  

NATURVÅRDS
-ARTER

NATUR-
TYP  

NATURA 
2000  BIOTOP  BESKRIVNING  

ART-
VÄRDE  

BIOTOP
-VÄRDE

12 3 

Spillkråka, 
björktrast, 
ormvråk, 
stenknäck, 
rödvingetrast 

Skog och 
träd 

Triviallövsko
g av 
lågörtstyp 

Blandskog 
bestående av 
björk, al och rönn, 
där fältskiktet är 
dominerat av 
kvävegynade 
växter, vilket tyder 
på förhöjd 
näringsstatus. 
Välvattnat område 
ger området god 
bonitet. Död ved 
förekommer i små 
mängder, mest 
som klena lågor. 

Visst Visst 

13 4 

Svartvit 
flugsnappare 
(NT), entita (NT), 
vågig sidenmossa 

Skog och 
träd 

Triviallövsko
g i brant 

Triviallövskog som 
domineras av 
björk och al. 
Ganska ung och 
snårig skog som 
inte släpper in 
mycket ljus. 

Visst-
obetydligt Visst 

14 4 
Enkelbeckasin, 
ängspiplärka, 
sävsparv (NT) 

Ängs- och 
betesmark 

Ängsmark, 
frisk 

Objektet består av 
en ängsmark utan 
aktiv hävd som 
slås regelbundet. 
Med bete kan 
värdet bli högre. 
Liten blåklocka, 
stormåra, 
gulmåra, 
rödklöver, röllika, 
kråkvicker i 
fältskiktet. 

Visst-
obetydligt Visst 

15 2 

Vit näckros, gul 
näckros, kricka, 
fiskmås (NT), 
skäggdopping, 
knipa, brunand 
(artportalen) 

Limnisk 
strand Bladsäväng 

Objektet består av 
Åsundens 
sjöstrand som är 
bevuxen med 
bladsäv och 
näckrosor. Denna 
miljö utgör ett 
mycket värdefullt 
lekområde för 
fågel, fisk och 
groddjur. 

Påtagligt Högt 

16 3 Större hackspett Skog och 
träd 

Triviallövsko
g 

Björk- och 
alsumpskog av 
ringa ålder, där 
träden står på 
lutande yta som 
vetter mot 
Åsunden. Klen 
död ved finns i 
små mängder. i 
objektet finns 
sumpiga områden 
med permanenta 
vattenspeglar, där 

Visst Visst 
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TYP  

NATURA 
2000  BIOTOP  BESKRIVNING  
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VÄRDE  

BIOTOP
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grodor skulle 
kunna finnas, men 
observerades ej 
här 2021. 

17 2 

Öring, fiskgjuse , 
lärkfalk, havsörn, 
fiskmås(NT), 
skäggdopping, 
(Artportalen) 

Oligotrofa 
sjöar Större sjö 

Objektet består av 
Åsundens västra 
del. Denna sjö är 
en central del av 
riksintresse för 
natur i området, 
tillsammans med 
sjökanten och 
stranden. 

Påtagligt Högt 

18 2 

Västlig hakmossa, 
rostfläck, sotlav, 
ekticka, blanksvart 
trädmyra, 
gammelgranslav, 
stare, björktrast, 
grönfink, grå 
flugsnappare., 
grönsångare (NT) 

Skog och 
träd 

Triviallövsko
g 

Objektet 
domineras av ek, 
tillsammans med 
björk. Ekarna i 
området har 
uppnått högre 
ålder, där dessa 
har stark påväxt av 
lavar. Objektet 
ligger i anslutning 
till öppen, 
insektsrik 
ängsmark och är 
därför viktigt för 
fåglar. 

Påtagligt Påtagligt 

19 3 Vattendrag Mindre 
skogsbäck 

Objektet består av 
en mindre bäck 
som har rätat och 
fördjupats på flera 
platser. Få delar av 
sträckan har kvar 
ett naturligt 
svämplan. 

Visst Visst 

3.2.  FÅGLAR 
Cirka 60 fågelarter observerades under inventeringen. Av dessa är ca 40 arter naturvårdsarter vilka 
bedöms häcka inom inventeringsområdet eller utnyttja det för födosök, se tabell 4 och under 
beskrivningen för respektive naturvärdesobjekt. Under samma period har cirka 100 fågelarter 
rapporterats från Artportalen (Artportalen, 2021,) vilket innefattar fynd av många tillfälliga och 
rastande arter.  
Tabell 4. Naturvårdsintressanta häckande fåglar vid Brunnsnäs 

Art Rödlistekategori Bedömning 

Bivråk  1 par 
Björktrast Nära hotad (NT) Flera par 
Domherre 1 par 
Drillsnäppa 2 par 
Dubbeltrast Flera par 
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Enkelbeckasin 
 

1-2 par 
Entita Nära hotad (NT) Flera par 
Fiskgjuse 

 
 1 par 

Fiskmås Nära hotad (NT) Okänt antal par och var de häckar 
men troligen ute i Åsunden alternativt 
på något byggnadstak utanför 
inventeringsområdet 

Forsärla 
 

1 par 
Grå flugsnappare 

 
Flera par 

Gröngöling  1 par 
Grönfink Starkt hotad (EN) Flera par 
Grönsångare Nära hotad (NT) Flera par 
Knipa 

 
Flera par 

Knölsvan 
 

1 par 
Kråka Nära hotad (NT) Flera par 
Mindre hackspett   1 par (NVO 13, 14, 16 och 6.) 
Morkulla 

 
Flera par 

Ormvråk 
 

1 par 
Rödvingetrast Nära hotad (NT) 1 par 
Skäggdopping 

 
2-3 par i en koloni (NVO 15,17) 

Sparvhök 
 

1 par 
Spillkråka NT 1 par (NVO 4-8, 10,11) 
Stare Sårbar (VU) Flera par 
Stenknäck 

 
Flera par 

Stjärtmes 
 

Flera par 
Strandskata 

 
1 par (NVO 15,17) 

Svartvit 
flugsnappare 

Nära hotad (NT) Flera par 

Sävsparv Nära hotad (NT) Flera par 
Tornseglare Starkt hotad (EN) Flera par 

 

Alla vilda fåglar är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. Det innebär att de inte får dödas, fångas, 
skadas eller störas. Inte heller ta bort eller skada ägg eller bon samt fortplantningsområden och 
viloplatser. ”Även om alla fågelarter omfattas bör arter markerade med B i bilaga 1 till 
artskyddsförordningen, rödlistade arter samt sådana arter som uppvisar en negativ trend prioriteras i 
skyddsarbetet.” (Naturvårdsverket 2009). 

3.3.  INVASIVA ARTER 
Ett exemplar av blomsterlupin observerades i nordöstra delen av inventeringsområdet, vid 
säteribyggnaderna. 

3.4.  GENERELLT BIOTOPSKYDD 
Tretton objekt har identifierats som biotopskyddade inom inventeringsområdet. Av dessa är fem 
diken, fem är stenmurar och tre är alléer se figur 4 och tabell 5. 
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Figur 4. Biotopskyddade objekt i inventeringsområdet. 
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Tabell 5. Biotopskydd inom inventeringsområdet. 
ID  BIOTOPSKYDD  BESKRIVNING  

1  Dike 0,5 meter bred  

2  Dike 0,5 meter bred  

3  Stenmur  0,5 m bred, 0,5 m hög  

4  Stenmur 0,5 m bred, 0,5 m hög  

5  Dike  0,5 meter bred  

6  Stenmur 0,5 m bred, 0,5 m hög 

7  Dike 0,5 meter bred  

8  Allé Lind  

9  Stenmur  0,5 m bred 0,5-1 m hög  

10  Dike 0,5 meter bred  

11  Stenmur  0,5 m bred 0,5 m hög  

12  Allé Lind  

13  Allé Lind 

 

3.5.  VÄRDEELEMENT 
24 värdeelement identifierades inom inventeringsområdet. Dessa utgörs av 16 skyddsvärda träd, tre 
lodytor, två döda träd, en sandblotta och en låga, se figur 5- 6 och tabell 6. 

Tabell 6. Värdeelement inom inventeringsområdet. 
ID  VÄRDEELEMENT BESKRIVNING  

1  Skyddsvärt träd Lärk 90+ cm 

2  Skyddsvärt träd Ek 50 cm  

3  Lodyta   

4  Skyddsvärt träd Ek. 14,6 dm dbh. Mulm, bohål, döda grenar, sotlav 

5  Högstubbe Med flertal bohål 

6  Skyddsvärt träd Ek, 13,8 dm dbh. Mulm, döda grenar. sotlav rikligt. 

7  Skyddsvärt träd Ek. 14,8 dm dbh. döda grenar. sotlav rikligt 

8  Skyddsvärt träd Ek. 14,6 dm dbh. Ihålig bas. Fällmossa, rostfläck 

9  Skyddsvärt träd 0,5 m bred 0,5-1 m hög  

10  Dött träd 
 

11  Lodyta 
 

12  Skyddsvärt träd Ek. 98 dm dbh 

13  Sandblotta 
 

14 Skyddsvärt träd Ek. 12,2 dm dbh. Ihålig bas. Gammelgranslav 

15 Skyddsvärt träd Grov asp med bohål 

16 Dött träd Fallen sälg 

17 Skyddsvärt träd Sälg med mulm  

18 Lodyta Klippvägg 

19 Skyddsvärt träd Grov asp med bohäl och holk 
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20 Skyddsvärt träd Ek. 11,2 dm dbh. Mulm och död ved. Gammelgranslav 

21 Låga 
 

22 Skyddsvärt träd Ek. 9,4 dm dbh. Sotlav, rostfläck, gammelgranslav 

23 Skyddsvärt träd Ek. 8,6 dm dbh. 

24 Skyddsvärt träd Ek. 15 dm dbh. Svavelticka. Mulm, död ved. 

 

 

Figur 5. Värdeelement och naturvärdesobjekt i norra delen av inventeringsområdet. 



 

18 

 

21-09-24 Naturvärdesinventering Brunnsnäs 

 

Figur 6. Värdeelement och naturvärdesobjekt i södra delen av inventeringsområdet. 

3.6.  DETALJERAD ARTFÖREKOMST 
23 olika naturvårdsarter (exklusive fåglar) identifierade i inventeringsområdet, se figur 6. 

Tabell 7. Detaljerad artförekomst inom inventeringsområdet. 
ID  Art Rödlistad/skydd/typisk art/naturvårdsart 

1  Blanksvart trädmyra Typisk art kopplad till äldre lövträd 

2  Blåsippa Fridlyst i hela landet 

3  Ekticka Nära hotad (NT) 

4  Fällmossa Typisk art i tät, blockig skog 

5  Gammelgranslav Typisk art på äldre gran. 

6  Glansfläck Typisk art på äldre lövträd, speciellt al 

7  Gul näckros Typisk art i oligotrofa sjöar 

8  Guldlockmossa Typisk art på äldre, solexponerad ek, även andra lövträd 

9  Havstulpanlav Typisk art i barrskog 

10  Hjälmfrullania Typisk art i slutna, blockiga blandskogar 

11  Kransmossa Typisk art i mullrika skogar med högre pH 

13  Mörk husmossa Typisk art i slutna, fuktiga och blockrika skogar 

15 Revlummer Fridlyst i hela landet 

16 Rostfläck Typisk art på äldre ekar 
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17 Sexfläckig 
bastardsvärmare 

Nära hotad (NT) 

18 Sotlav Typisk art på äldre lövträd 

19 Spillkråka Nära hotad (NT), fridlyst 

21 Vanlig groda Fridlyst 

22 Vågig sidenmossa Signalart äldre skog (svag) 

23 Västlig hakmossa Signalart skog (svag) 

24 Vätteros Signalart lövskog 

 

 

Figur 7. Naturvärdesobjekt och naturvårdsarter i norra delen av inventeringsområdet. 
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Figur 8. Naturvärdesobjekt och naturvårdsarter i södra delen av inventeringsområdet. 

3.7.  NATURA 2000-NATURTYPER 
 

3.7.1.  9010 Väst l ig taiga  
Natura 2000-naturtypen utgörs av skogsmark i boreal-boreonemoral zon som präglas av lång 
kontinuitet och är eller är på god väg att bli naturskog med naturliga strukturer och goda ekologiska 
funktioner. Vanligen består trädskiktet främst av tall, gran och björk med inslag av sälg, asp och rönn. En 
fullgod västlig taiga ska bland annat präglas av en naturlig dynamik med gamla träd och rikligt med död 
ved i olika nedbrytningsstadier. Naturliga störningsfenomen som stormfällning och brand bidrar till 
naturvärdet och skapar förutsättningar för en rik artsammansättning (Naturvårdsverket 2011c).  
Till följd av dagens intensiva skogsbruk har denna naturtyp minskat och fragmenterats kraftigt under de 
senaste årtiondena. Nu förekommer västlig taiga främst i skyddade områden eller som mindre 
hänsynsytor i ett i övrigt brukat landskap. Västlig taiga är idag därmed en hotad Natura 2000-naturtyp. 
Många arter som är knutna till västlig taiga är rödlistade och hotas av fortsatt habitatförlust.  
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3.7.2.  9180 Ädellövskog i branter 
Naturtypen omfattar blandskog med lind, ask, alm och lönn på sluttande marker, exempelvis 
skredmarker, eller i raviner. Skogstypen förekommer på kalkrika, men ibland även silikatrika jordar. 
Den omfattar både kalla och fuktiga miljöer med skuggtoleranta arter och torra, varma miljöer som 
domineras av lind. I denna naturtyp finner man ofta en stor variation vad gäller trädslag, artstock och 
struktur, främst beroende på skiftande naturgivna förutsättningar såsom hydrologi och terrängformer. 
I sitt mest utvecklade stadium kännetecknas naturtypen av en stor åldersfördelning och 
trädslagsblandning med inslag av gamla träd. Som ett resultat av tidigare markanvändning, naturliga 
störningar eller andra åtgärder kan skogen befinna sig i ett yngre successionsstadium med stort inslag 
av yngre träd. I gynnsamma fall kännetecknas artstocken av ett stort inslag av epifyter hemmahörande 
i sena successionsstadier. Buskskiktet kan vara väl utvecklat och fältskiktet är ofta av örttyp 
(Naturvårdsverket 2011a). 

3.7.3.  3110 Oligotrofa sjöar 
Oligotrofa (näringsfattiga) klarvattensjöar med kortskottsvegetation. Sjöarna förekommer på 
glacifluviala avlagringar i flacka ¬områden eller i anslutning till istida ås- och deltaformationer, ibland 
i kombination med moräner och fattiga bergarter. Sjöarna är relativt grunda och stränderna 
näringsfattiga. Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen (Naturvårdsverket 
2011b). 

4. Samlad bedömning

Områdets främsta naturvärden är knutna Kråkebo naturreservat, strandängen och till bruksmiljön med 
odlingslandskapet som finns intill Brunnsnäs Säteri. Åkrar, betesmarker och gamla hamlade träd i 
området utgör ett stort natur- och kulturvärde, dit många skyddade arter är kopplade. Vid eventuell 
påverkan på dessa miljöer bör insekter inventeras då det kan finnas rödlistade och skyddade arter i 
området. 

Naturvärdesinventeringen visar att området hyser en varierad natur, där påtagliga till höga 
naturvärden finns kopplade till betesmark, vattendrag, sjö och lövskog. Flertalet skyddade fåglar 
förekommer inom området. Biotopskyddade diken och stenmurar är vanliga i området, vilka hyser 
förekomst av vanlig groda och levnadsmiljöer och övervintringsmiljöer för groddjur och ormar. 
Påtagligt negativ påverkan kommer att uppstå om dessa stenmurar och diken försvinner, vilket skulle 
medföra påtagligt negativa konsekvenser för naturmiljö på lokal nivå. 

Planerade bostäder i området tar främst i anspråk den jordbruksmark som ligger i de centrala- och 
västra delarna av inventeringsområdet. Dessa jordbruksmarker är i bruk och har inte klassats som 
naturvärden, men kan ha värde för fågellivet i närområdet, då det kan användas som ett 
födosöksområde. Ett mindre område av triviallövskog i norra delen av inventeringsområdet tas i 
anspråk när en ny väg till området ska anläggas. Detta område bedömdes ha ett obetydligt 
naturvärde. Negativ påverkan som kan uppstå genom bebyggelse är ökade störning som buller och 
ökad mänsklig närvaro. Hänsyn bör tas till det känsliga fågelliv som finns i närområdet genom att 
bebyggelse minimeras.  

Båtbryggor planeras att anläggas vid Åsundens västra strand. Södra delen av denna strand (NVO 16) 
består till största del av en sumpskog som har blivit plockhuggen och som saknar kvalitéer för höga 
naturvärden. Den norra delen av stranden (NVO 3) består av en alsumpskog av öppen karaktär, vilken 
också är en värdekärna i riksintresse för naturvård som omfattar Åsundens strand. Här noterades 
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bland annat mindre hackspett som bedöms häcka i området. Arten bedöms även vintertid födosöka 
längs strandmiljöerna längs Åsundens strand. De värden som finns i denna sumpskog kommer att gå 
förlorade om hydrologin förändras i samband med byggande av båtbryggor. NVO 14 och 15 utgörs 
av en igenvuxen strandäng med tåg, starr och vass. Området är viktigt för våtmarksfåglar som 
skäggdopping, änder och vadare. Området är i ett visst behov av röjning för att gynna fågelvärdena 
ytterligare. Åsundens strand och själva Åsunden utgör en viss dragningskraft på fåglar och flertalet 
arter rastar eller födosöker i området under alla årstider vilket utsökningen i artportalen med ca 100 
arter visar på (Artportalen, 2021).  

Bryggor som byggs i Åsunden kan påverka strandmiljöerna och vattenvegetation negativt på grund av 
skuggning, då de kommer att ligga i väst-östlig riktning. Lekområden i inventeringsområdet är viktiga 
för fisk i Åsunden, där alltför stor negativ påverkan kan få stora negativa konsekvenser på en regional 
nivå. Även ökad mänsklig närvaro kan störa fågellivet längs stranden. 

Skogsområdena i södra delen av inventeringsområdet bedöms inte påverkas negativt, då dessa ska 
användas som friluftsområde.   

För att minska negativa påverkan bör miljön och alla hamlade träd och jätteträd som finns i anslutning 
till betesmarken i norra delen av inventeringsområdet bevaras. Sumpskogen i anslutning till Åsunden 
bör lämnas till fri utveckling, då den på sikt kan fortsätta att utgöra en komplex levnadsmiljö för till 
exempel kärlväxter, mossor och lavar. I högst möjliga mån bör öppna diken och stenmurar bevaras, då 
dessa utgör ett värde för grod- och kräldjur. Anläggning av bryggor bedöms kunna medföra 
betydande negativ påverkan på vattenmiljöer och känsligt fågelliv. Bryggor bör inte anläggas inom 
naturvärdesklassade objekt.   

Friluftsleder bör planeras noga utifrån känsliga genom denna studie framkomna naturvärden. 

Naturvärdesobjekt och naturvärdesklassade områden, särskilt klass 1 och 2 men även lägre klasser, 
kan vara särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt. I hushållningsbestämmelserna 3 kap 3§ MB står att 
”mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön”. 

Ansökan om dispens från fridlysningsbestämmelserna i 4-9 §§ artskyddsförordningen (2007:845) 
måste sökas hos respektive länsstyrelse om fridlysta fåglar, groddjur eller kärlväxter kommer att 
påverkas eller ta skada. 

Sammantaget bedöms nuvarande planering komma i konflikt med Miljöbalken och 
Artskyddsförordningen. En särskild artskyddsutredning bedöms vara nödvändig för flera fåglar inom 
området vid fortsatt planering av eventuell exploatering i området. Det finns en möjlighet att utveckla 
natur-, kultur- och friluftsvärden utan att påverka naturvärdena genom att utveckla vissa ytor i 
området med produktionsskog till glesare luckig skog med mer lövinslag och ljusinsläpp. Även 
betesmarkerna kan utvecklas och inom kort sikt utveckla högre värden för flora, insekter och fåglar. 
Detta gäller särskilt höjden i norr med tallskog som tagits ned som omges av betesmark. 

5. Referenser

Artportalen (2021). Statens Lantbruksuniversitet. URL: www.artportalen.se. Datum för uttag: 2021-09-
11. 

ESRI (2015). DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, och the GIS User Community. 

Nitare, Johan (2019) Skyddsvärd skog Naturvårdsarter och andra kriterier för naturvärdesbedömning, 
Skogsstyrelsens Förlag. 



 

23 

21-09-24Naturvärdesinventering Brunnsnäs 

Naturvårdsverket (2011a) Vägledning för 9180 ädellövskog i branter. 

Naturvårdsverket (2011b) Vägledning för 3110 näringsfattiga slättsjöar. 

Naturvårdsverket (2011c) Vägledning för 9010 västlig taiga. 

Naturvårdsverket (2012). Fåglar, revirkartering, generell metod Version 1:1, 2012-06-21. 

SIS (2014_1). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, 
naturvärdesbedömning och redovisning. SIS 199000:2014. Publicerad 2014-06-25, utgåva 1. 

SIS (2014_2). Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). Teknisk rapport. SIS-TR 
199001:2014. Publicerad 2014-06-25, utgåva 1. 

SLU Artdatabanken (2021). Rödlistade arter i Sverige 2021. SLU, Uppsala. 



 

 
JAKOBI SUSTAINABILITY AB 
Sven Hultins gata 9D  .  412 88  Göteborg 
+46 (0)70-345 26 09  .  info@jakobiab.se.



Kulturmiljöutredning till planprogram Brunnsnäs
Brunnsnäs 2:9, Brunnsnäs 2:8 samt del av fastigheterna Bogesund 1:3, 
Bogesund 1:4 och Brunn 11:95, Ulricehamns kommun



BESTÄLLARE
Ulricehamns kommun

Beställarens kontaktpersoner: 

Planarkitekt Hanna Hedin
Samhällsplanerare Ludvig Simonsson

KONSULT
WSP Sverige AB 
411 40 Göteborg
Besök: Ullevigatan 19
Tel: +46 10 7225000
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wsp.com

PROJEKTGRUPP WSP
Författare
Bebyggelseantikvarie Susanne Fredholm

Uppdragsansvarig, granskning och kartor:
Bebyggelseantikvarie Adam Augustsson



WSP Samhällsbyggnad | 3

KULTURMILJÖUTREDNING BRUNNSNÄS

Innehåll
INLEDNING ......................................................................................................................................................................4
RESULTAT .........................................................................................................................................................................6

Kulturhistoriska värden .................................................................................................................................................6
Synbilder & rekommendationer .............................................................................................................................8
Förslag inför exploatering ......................................................................................................................................... 14
Förslag på bestämmelser på plankartan - Huvudbyggnaden ........................................................ 18
Förslag på bestämmelser på plankartan - Flyglar ................................................................................... 19

FÖRUTSÄTTNINGAR ................................................................................................................................................20
Kulturmiljölagen ............................................................................................................................................................20
Plan- och bygglagen ....................................................................................................................................................20

ÖVERGRIPANDE HISTORIK ................................................................................................................................. 22
ÖVERGRIPANDE LANDSKAPSBESKRIVNING ........................................................................................... 28
KARAKTÄRSOMRÅDEN MED VÄRDEBÄRARE ........................................................................................30

Säteriområdet ................................................................................................................................................................... 31
Strandområdet ................................................................................................................................................................ 44
Betesmarker ......................................................................................................................................................................46
Bergig, skogig bäckmark ..........................................................................................................................................50

REDOVISNING AV SYNBILDER .......................................................................................................................... 52
KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................................................................56



4 | WSP Samhällsbyggnad 

KULTURMILJÖUTREDNING BRUNNSNÄS

INLEDNING

En av de södra flyglarna tillhörande Brunnsnäs säteri, med utsikt över Åsunden 
och Ulricehamns stadskärna. 

Brunnsnäs säteri är som helhetsmiljö en repre-

sentant för de vid sjön Åsunden så karaktäristiska 

herrgårdsmiljöerna. Ekhagarna rymmer ett flertal 

mycket grova träd med höga biologiska värden. Sä-

terimiljön har en äldre välbevarad bebyggelse som 

återspeglar en lång agrarhistorisk kontinuitet. Fle-

ra ängs- och hagmarksobjekt ingår också i det upp-

levelserika landskapet. 
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Syfte
Syftet med utredningen är att i ett tidigt skede få 

kunskap om förutsättningarna för planerad bebyg-

gelseutveckling med avseende på områdets kultur-

miljövärden. 

Inom fastigheterna Brunnsnäs 2:9, Brunnsnäs 2:8 

samt del av fastigheterna Bogesund 1:3, Bogesund 

1:4 och Brunn 11:95 i Ulricehamn ska det enligt 

granskningsförslaget av kommunens nya över-

siktsplan planeras en ny stadsdel samt ett nytt fri-

luftsområde. För att i ett tidigt skede utreda områ-

dets förutsättningar och skapa en planeringsgrund 

för hur den nya stadsdelen kan och bör utvecklas 

ska ett planprogram tas fram. Området för plan-

programmet omfattar kulturhistoriskt intressanta 

miljöer så som Brunnsnäs Säteri, äldre ängs- och 

betesmarker och flertalet fornlämningar. Med an-

ledning av detta ska områdets kulturmiljövärden 

utredas. 

Metoder och upplägg
Utredningens metoder består av text- och kartana-

lys samt okulär inventering vid platsbesök. Tidigare 

utredningar och bygglovsritningar ligger till grund 

för både byggnaders och landskapets historik och 

beskrivning. Med utgångsunkt i en rektifiering av 

enskifteskartan från 1810, häradsekonomiska kar-

tan från 1897, samt ekonomiska kartan 1935 har 

markgränsers förändring över tid kunnat karteras. 

Genom platsbesök och registrering i GIS-appen Col-

lector har lämningar idag kunnat stämmas av mot 

de historiska gränserna. Byggnaderna har invente-

rats och registrerats i Collector.

Resultatet är ett visuellt tillgängligt underlag av 

områdets kulturmiljökvaliteer. Beskrivningar av 

kulturhistoriska värden och kulturhistoriskt inne-

håll förmedlas i kartor med olika skrafferingar 

samt i kortfattade texter och fotografier.

Kulturhistoriskt värde 

Som utgångspunkt används Riksantikvarieämbe-

tets definition av kulturhistoriskt värde; ”de möj-

ligheter materiella och immateriella företeelser 

kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunska-

per om och förståelse av olika skeenden och sam-

manhang − samt därigenom människors livsvillkor 

i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder 

idag.”

Synbilder

Identifierade kulturhistoriska värden beskrivs i 

form av synbilder från olika platser inom och om-

kring planområdet. Synbilderna är ett represen-

tativt urval av platser varifrån kulturmiljön som 

helhet, med dess ingående värden, särskilt väl kan 

upplevas. Varje synbild kompletteras med rekom-

mendationer och förutsättningar för gestaltning av 

planförslaget.

Tidigare utredningar
Kulturmiljöprogrammet beskriver Brunnsnäs och 

Strand översiktligt. Älvsborgs länsmuseum utförde 

en Byggnadsminnesutredning av Brunnsnäs 1994. 

Utredningen har varit ett användbart underlag i 

arbetet att beskriva historik och bebyggelse samt 

kulturvärden inom säteriet. Även omgivningarna 

behandlas i vissa delar och har varit nyttiga i detta 

projekt. 



Kulturhistoriska värden
På följande sidor sammanfattas planområdets 

kulturhistoriskt värdebärande karaktärsdrag. 

Bedömning görs av möjligheterna att genom be-

byggelsen och landskapet utvinna och förmedla 

kunskaper om olika skeenden och sammanhang. 

Med hjälp av synbilder sammanfattas därefter 

värdena, varpå rekommendationer för framtida 

förändring av planområdet baseras.

Det agrara tidsdjupet

Äldre säteristruktur

 ■ En välbevarad säterianläggning från 

1770-talet med huvudbyggnad och fyra 

flyglar med nyklassicistisk prägel placerad i 

ett typiskt strandnära läge. 

 ■ Traditionsenlig bebyggelseplacering på 

ås, väl synlig från Ulricehamn och inom 

planområdet.

 ■ Rester av engelsk park (1810), bestående av 

hamlade lindar i två rader med avslutande 

tätare radsystem. 

Yngre agrar bebyggelsestruktur 

 ■ Samlad agrar struktur med ladugård och 

vagnsbod (1942) med traditionell taklutning, 

rödfärgade fasader, tät placering mot gårds-

plan. 

RESULTAT
 ■ Bostadshus intill ekonomibyggnader, 1,5 

planshus med nationalromantisk prägel ty-

pisk för 1900-talets början. 

 ■ Vindskydd för betesdjur (okänt tillkomstår) 

Lämningar av odling, bete och äng
Hag- och utmarker

 ■ Karga klippor med äldre träd, bland annat 

ek, speglar en kontinuitet i det historiska 

lantbrukets betesmarker.

 ■ Åsakullen som tidigare utmark, idag 

tätbevuxen med gran och lövträd. 

Agrara lämningar - gränser och objekt

 ■ Rester av långa, med terrängen följsamma 

stenmurar med större, rundade stenar.

 ■ Odlingsröse med stenar av olika storlek, 

belägen invid åkermark, påvisar lång 

kontinuitet av agrar verksamhet.

 ■ Kallkälla som troligtvis använts för kreatu-

ren, avgränsad av bergvägg. Bredvid en fålla 

omgärdad av en stenmur samt en tillhörande 

kort fägata.

Uttryck för rekreation och lärande
Yngre kulturhistoriska lämningar 

 ■ Minnesstenar och samlingsplats (1910-tal) 

uppförda inom ramen för stilbildande bibel-

skola. 

Yngre rekreationsanknuten bebyggelse

 ■ Pensionat (tidigt 1900-tal) avsides placerat i 

naturskönt läge mellan Åsakullen och sjön. 

 ■ Åsastugan (1900-talets mitt) knuten till all-

männa rekreationsaktiviteter.

Vägnät och stigar
Äldre infartsväg 

 ■ Grusbelagd delsträcka leder över bro på sten-

grund upp mellan norra flyglarna (1770). 

Yngre väg

 ■ Förlängning av infartsväg öst om säteri-

byggnaderna (1900-tal) på stensatt platå och 

dragen inom parkalléns norra del. 

 ■ Grusbelagd, slingrig genomfartsväg (mit-

ten av 1900-talet) som kopplar samman 

säteriområde med f.d. pensionat och rekrea-

tionsaktiviteter. Dragningen följer historisk 

gränsdragning mellan odling, bete och äng.

Stigar 

 ■ Promenadstråk längs parkallén och bland 

minnesstenar. 

 ■ Stenbelagd trappa längs bergsvägg från Åsa-

stugan ner mot badplats.
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Från vissa platser kan kulturmiljön som helhet 

särskilt väl upplevas. Varje synbild fungerar som 

en samlad, visuellt kondenserad bild av de före-

teelser och sammanhang med kulturhistoriska 

värden som identifierats i utredningen och som 

redovisas på föregående karta.

Synbilderna visar på de värden som är utgångs-

punkt för rekommendationer som anger kultur-

miljövårdande ingångar till val av placering och 

utformning av förändringar i planområdet. 

I många fall handlar rekommendationerna om att 

bibehålla en bebyggelsestruktur eller företeelse 

i landskapet. I några få fall handlar rekommen-

dationerna om att bevara enskilda objekt. Det är 

strukturens eller objektets värde för det kultur-

historiska sammanhanget som avgör rekommen-

dationen.
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Synbild 1
 ■ Nyklassicistisk, samlad säterianläggning på 

sjönära ås. Symmetrisk och hierarisk struk-

tur med dominerande huvudbyggnad flan-

kerad av flyglar väl synliga från vattnet, med 

ekonomibyggnader och parkallé mot sydväst.  

 ■ Insyn, utsikt och samspel med vattnet möj-

liggörs genom glest bevuxen gräsäng. 

 ■ Mindre björkallé längs stig intill bäckfåran 

som avgränsar planområdet mot norr. 

 ■ Etappvis stegring mellan gräsäng, ås och 

röjda hagmarker på höjden, med berg i dagen 

och enstaka äldre träd såsom ek och tall. Mot 

norr lummiga omgivningar i närheten av 

nordlig bäckfåra.

 ■ Infartsväg av äldre karaktär över bro på sten-

grund, förgrenas i en äldre sträckning upp 

mot norra flyglarna och en senare tillkom-

men, terrasserad sträckning framför säteri-

byggnaderna.

Rekommendationer synbild 1

 ■ Den agrara bebyggelsen och parkmiljös sam-

lade, symmetriska och hierarkiska struktur 

värnas. Området är känsligt för nybyggna-

tion som bryter upp symmetrin och den 

hierarkiska strukturen, eller dominerar 

Synbild 1. Säteribyggnaderna från centrala delarna av Ulricehamn. 

1

intrycket på bekostnad av huvudbyggnaden.

 ■ Samspelet med vattnet värnas, gräsäng bör 

hållas fri från höga träd, och sjökanten bör 

hållas fri från byggnation som påverkar 

insyn och utsikt.

 ■ Bäckfårans grönskande och avgränsande 

funktion med mindre björkallé intill värnas. 

 ■ Områdets topografi med etappvis stegring 

från gräsäng, bebyggd ås och betesmarkens 

höjder med berg i dagen och grönska med sär-

skilt ekträd och tall bör tas tillvara inom pla-

nområdet. Bebyggelse på betesmarken höjder 

undviks, fortsatt röjning/bete eftersträvas.

 ■ Äldre karaktär på infartsväg inklusive ter-

rassering värnas. Bredd och uppbyggnad 

bör hanteras varsamt. Vägsträckning inom 

lindalléns gränser bör undvikas. 

Nyklassicistisk, samlad Nyklassicistisk, samlad 
säterimiljö på sjönära ås. säterimiljö på sjönära ås. 

Säterianläggningens Säterianläggningens 
samspel med vattnet samspel med vattnet 

möjliggörs genom glest möjliggörs genom glest 
bevuxen gräsäng.bevuxen gräsäng.

Förgrenad infartsväg av äldre Förgrenad infartsväg av äldre 
karaktär.karaktär.

Röjd beteshage på Röjd beteshage på 
höjd med äldre löv- höjd med äldre löv- 

och barrträd. och barrträd. 

Yngre björkallé Yngre björkallé 
längs bäckfåralängs bäckfåra
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Synbild 2
 ■ Odlingsmark inom yta mellan två rader av 

kraftigt hamlade lindar som sammantaget 

utgör en del av f.d. engelska parken. 

 ■ I fonden, samlad agrar bebyggelse med ekono-

mibyggnader och arrendebostad med gemen-

samt uttryck i skala och höjd samt röd/vit/gul 

färgsättning kring mindre gårdsyta. 

Rekommendationer synbild 2

 ■ Ytan inom f.d. engelska parken bör lämnas 

öppen och obebyggd så att lindarnas sam-

manhängande funktion förblir tydlig. Fortsatt 

funktion som odlingsmark alternativt park-

miljö med låga strukturer (ursprungligen med 

ett rätlinjigt system av sandgångar) har en his-

torisk förankring och är eftersträvnadsvärt.

 ■ Karaktär av samlad agrar bebyggelse bör 

värnas. Nybyggnation tätt inpå ekonomibygg-

naderna eller vid gårdsyta bör undvikas, som 

riskerar bryta upp höjd, skala och färgsätt-

ning. 
Synbild 2. Från östra långsidan av lindallén mot ekonomibyggnader och arrendebostad.

2

Vid randen av beteshagar, Vid randen av beteshagar, 
ekonomibyggnader och arrendebostad ekonomibyggnader och arrendebostad 

med agrar röd/vit/gul färgsättning. med agrar röd/vit/gul färgsättning. 

Äldre trädallé med kraftigt Äldre trädallé med kraftigt 
hamlade holländska lindar. hamlade holländska lindar. 

Odlingsmark inom yta som Odlingsmark inom yta som 
under tidigt 1800-tal bestod av under tidigt 1800-tal bestod av 
grusade gångar inom park med grusade gångar inom park med 

engelsk prägel.engelsk prägel.
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Synbild 3. Från grusväg öst om Åsakullen, mot trädallé samt säteri- och ekonomibyggnader. 

Synbild 3
 ■ En bibehållen historisk struktur mellan barr- 

och lövskogsbevuxen sluttning (tidigare betes-

hage) och slingrande grusväg kantad av åkrar.

 ■ Täta trädrader i f.d. engelska parkens södra del 

består av hamlade lindar berättar om histo-

risk beskärning och 1800-talets trädgårdsi-

deal. 

 ■ Minnesstenar inklusive domarringsliknande 

strukturer nära intill och mitt bland de skyd-

dande träden berättar om säteriets kristna 

verksamhet under tidigt 1900-tal.  

 ■ Stenmur markerar tydligt gräns mellan park-

alléns lindar och odlingsmark. 

 ■ Sedan 1800-talet kontinuerligt brukad åker-

mark, som möjliggör långa siktlinjer och en 

helhetsförståelse för säteriets bebyggelse- och 

landskapsmässiga sammanhang. 

Rekommendationer synbild 3

 ■ Grusvägens bredd och följsamma dragning 

längs tall- och lövskogsbevuxen sluttning bör 

bibehållas. 

 ■ Parkstruktur med täta rader av hamlade 

lindar bibehålls. Minnesstenar bevaras, och 

sammanhanget mellan parkens träd och min-

3

Grusad vägsträckning Grusad vägsträckning 
anpassad efter Åsakullens anpassad efter Åsakullens 

slänt.slänt.

F.d. engelska parkens södra F.d. engelska parkens södra 
del bestående av flera rader del bestående av flera rader 

lindar.  lindar.  

Barr och lövskogsbevuxen Barr och lövskogsbevuxen 
sluttning med sluttning med 

kulturhistoriska lämningar kulturhistoriska lämningar 
av f.d. fädrift.av f.d. fädrift.

Stenmur markerar f.d. Stenmur markerar f.d. 
engelska parkens södra avslut engelska parkens södra avslut 

där odlingsmark tar vid. där odlingsmark tar vid. 

Minnesstenar och Minnesstenar och 
domarringsliknande domarringsliknande 

stenstrukturer stenstrukturer 

nesstenar värnas. 

 ■ Gräns mellan parkalléns lindar och odlings-

mark bör förbli tydlig, stenmur bevaras.

 ■ De långa siktlinjerna, som möjliggörs av åker-

markens öppna ytor, bör värnas och integreras 

i ny gestaltning av området. Synbilden visar 

var det bebyggelse- och landskapsmässiga 

sammanhanget är särskilt känsligt. 
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Synbild 4
 ■ Parkallén med kraftigt hamlade lindar fram-

kommer i sin helhet. Dess fria inre ytor möj-

liggör förståelse för parkens uppbyggnad och 

långa siktlinjer, särskilt vintertid, mot Åsun-

den och Ulricehamn i bakgrunden.

 ■ Grusväg markerar historisk koppling mellan 

ekonomibyggnaderna och Åsakullens utmar-

ker. 

 ■ Mötet mellan öppen åker och beteshage, 

avgränsad av stengärdesgård och odlingsröse, 

berättar om historiskt förankrade agrara 

strukturer. 

 ■ Röjd beteshage med äldre ekar och enstaka 

lövträd och buskar på höjdsluttning med berg 

i dagen som tillsammans med närliggande 

gårdsbebyggelse bidrar till miljöns agrara 

tidsdjup.

 ■ Sedan 1779-talet kontinuerligt brukad åker-

mark, som möjliggör långa siktlinjer och en 

helhetsförståelse för säteriets landskapsmäs-

siga sammanhang. 

 ■ Fotot är taget från grusväg i N-S riktning, som 

utgör en historiskt förankrad skiljelinje mellan 

de två äldsta delarna av odlingsmarken.

4

Rekommendationer synbild 4

 ■ Parkallén med dess uppradade träd och fria 

inre yta bibehålls i sin helhet. 

 ■ Grusvägens dragning värnas. Fri yta mellan 

parkallé och grusväg möjliggör fri siktlinje.

 ■ Tydlig stengränsdragning mellan öppen åker 

och beteshage bibehålls. Odlingsröse värnas.

Stengärdesgård Stengärdesgård 
avgränsar beteshage från avgränsar beteshage från 

odlingsmark. odlingsmark. 

OdlingsröseOdlingsröse

Äldre ekar och enstaka lövträd Äldre ekar och enstaka lövträd 
och buskar på höjdsluttning och buskar på höjdsluttning 

med berg i dagen..med berg i dagen..

 ■ Höjdsluttning (beteshage) bör fortsatt röjas, 

äldre ekar och andra skyddsvärda träd värnas. 

Bebyggelse på beteshage och i direkt anslut-

ning till stengärdesgård och odlingsröse 

undviks. 

 ■ De långa siktlinjerna, som möjliggörs av åker-

Grusväg Grusväg 
mellan mellan 

åkerytoråkerytor

Parkallé med hamlade lindarParkallé med hamlade lindar

Odlingsmark Odlingsmark 
med hävd med hävd 

sedan sedan 
1770-talet1770-talet

Synbild 4. Från grusväg i N-S riktning mot öst, med parkallé och Ulricehamns bebyggelse i fonden.
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Synbild 5. Från slutet av grusväg i västra delen av planområdet mot åkermark och beteshage. Till 
höger Åsakullen och äldre stengärdesgård.

markens öppna ytor, bör värnas och integreras 

i ny gestaltning av området. Synbilden visar 

var det landskapsmässiga sammanhanget är 

särskilt känsligt. 

 ■ Existerande historisk vägdragning över åker-

mark bör nyttjas, medan ytterligare vägdrag-

ning över åkermark undviks.

Synbild 5
 ■ Tydlig karaktärsskillnad mellan odlingsmark 

och beteshagar (Åsakullen idag skogsbevuxen) 

som kommer av bibehållna strukturer jämte 

kontinuerlig utvidgning av åker på tidigare 

ängsmark. Åkermarken har i delar odlings-

hävd sedan 1770-talet.

 ■ Stengärdsgårdar för fädrift berättar om histo-

risk markanvändning 

 ■ Slingrande grusvägar följer naturgivna förut-

sättningar för maximal odlingsmöjlighet.

Rekommendationer synbild 5

 ■ Möjligheten att uppleva och förstå karaktärs-

skillanderna mellan olika agrara strukturer 

bör värnas och integreras i ny gestaltning av 

området. Odlingsmark mellan höjderna bör 

fortsatt lämnas öppen. 

5

 ■ Stengärdesgårdar värnas. 

 ■ Grusvägarnas bredd och följsamma dragning 

längs sluttningarna bör bibehållas.

Stengärdesgård Stengärdesgård 
avgränsar beteshage från avgränsar beteshage från 

odlingsmark. odlingsmark. 

Slingrande grusväg anpassad efter Slingrande grusväg anpassad efter 
landskapets förutsättningarlandskapets förutsättningar
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Förslag inför exploatering
Nedan följer rekommendationer och förslag på var 

det kan vara mindre olämpligt att exploatera, re-

laterat till Ulricehamns kommuns områdesindel-

ning för exploatering. Området där det är direkt 

olämpligt att exploatera (inbegriper 2, 3a, 4, 5 samt 

B och CI,) markeras på ”känslighetskarta” på nästa 

uppslag. Vidare presenteras där rekommendatio-

ner kring hur det kan vara lämpligt att exploatera 

med avseende på material, volym, skala etc. Avsnit-

tet avslutas med förslag på planbestämmelser för 

huvudbyggnad och flyglar. 

Område för väganslutning (grå)
Området är lämplig för väganslutning. 

Säteriområdet (gult)
Säteriområdet är Brunnsnäs kulturhistoriskt vik-

tiga kärnområde och ingen ytterligare stadsdelsut-

veckling bör ske inom eller i direkt anslutning till 

området. 

Område för friluftsliv (grön)
Området är känsligt för kraftig exploatering. Vid 

utveckling för friluftsliv bör landskapets förutsätt-

ningar vara styrande, där biologiska värden, dra-

matiska höjder och utblickar värnas. Agrara grän-

ser och stenterrasser längs grusvägens dragning 

bör bevaras. Här finns möjligheter att återinföra be-

tesmarker samt utglesning av trädpartier. 

Osäkra områden för stadsdelsutveckling (lila)
1. Planområdets kärnvärden är kopplade till säteri-

bebyggelsen och landskapsstrukturer i dess direkta 

närhet, varpå område 1 kan vara lämpligt för explo-

atering. Delområdet har omvandlats från beteshage/

äng till åkermark under 1800-talet. Särskild hänsyn 

bör tas till agrara gränser i form av stenmur intill 

Åsakullens västra avslut mot bäck och åkermark. 

2. Kullens höjd och historiskt bruksmässiga sam-

manhang med säteribebyggelsen som betesmark 

medför att område 2 inte är lämpligt för exploate-

ring. Exploatering på höjden medför att den histo-

riska läsbarheten i siktlinjer från Ulricehamns stad 

mot säteribebyggelsen riskerar förändras negativt. 

Viktiga agrara lämningar i form av äldre träd och 

stenmurar i kullens södra del bör värnas. 

3. I områdets norra del (3a) som står i direkt kontakt 

med säteribebyggelsen och parkområdet är exploa-

tering inte lämplig. Sjökontakt och siktlinjer från 

Ulricehamns centrum mot säteribebyggelse och 

höjd med betesmark där bakom bör värnas. Områ-

dets södra del (3b) är mindre känsligt. 

Område för stadsdelsutveckling (röd)
A. Området längst från säteribebyggelsen och park-

miljön är minst känslig för exploatering. Här bör 

naturförutsättningar vara vägledande och agrara 

gränser i form av stenmur och vägsträckning bör 

värnas. 

B. Område närmare säteribebyggelsen och park-

miljön är mer känslig för exploatering. Ju längre 

österut, desto högre känslighet. Åkermark mellan 

de två höjderna med f.d. beteshagar är avgörande 

för förståelsen av kringliggande stenanläggningar 

och agrara gränser. Siktlinje mot parkmiljö från 

område B, och särskilt från väg mellan område A 

och B,  bör värnas.

CI. Område med parkmiljö är mycket känsligt för 

exploatering. Här bör ny bebyggelse helt undvikas. 

Att återställa den historiska parkmiljön skulle is-

tället gagna den kulturhistoriska läsbarheten.

CII. Området är känsligt för exploatering, särskilt i 

närheten av parkmiljön. Av särskild vikt är möjlig-

heten att från grusvägen kunna uppleva och förstå 

parkmiljön och säteribebyggelsen i sin helhet. 
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Ungefärlig områdesindelning för exploatering enligt Ulricehamns kom-
mun 2021. Numrering för delområden av WSP.

Ungefärlig områdesindelning
Utredningsområde NVI, EST och Friluftsliv

Område för stadsdelsutveckling

Säteriområdet

Område för väganslutning

Osäkra områden stadsdelsutveckling

Område för friluftsliv

± 1:5 000Skala (A4)

Kartbilaga 2

1

2

3a

A

B

3b

CI

CII

4

5
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0 340 680170 m

Äldre säteribebyggelse
Yngre agrar bebyggelse
Yngre rekreationsanknuten bebyggelse

Rester av engelsk park
Äldre hag- och utmark
Agrara gränser

Vägnät och stigar
Minnesstenar och samlingsplats
Stenterrasser

Friliggande villor alternativt flerbostadshus. Placering, volym och höjd bör 

anpassas till topografi. Beteshagen bör fortsatt dominera vyn från sjösidan. 

Byggnader ska ha god form-, färg- och materialverkan utifrån kravet på anpass-

ning till omgivningen. Färgskala och materialval bör influeras och samspela 

med landskapets förutsättningar, grönstruktur samt stengärdsgårdar och sling-

rande vägar. 

Känslighetskarta och gestaltningsförslag
Önskvärt är fortsatt öppen betesmark, utan exploatering. Vid eventuell änd-

ring av markanvändning skulle viss bebyggelse kunna placeras här, likt förslag 

för åkrar intill.

Södra delen av denna åkermark utgör lämpligare placering för tillkommen be-

byggelse är åkermark väst om parkmiljö. Placering bör här vara indraget från 

vägen likt befintlig bebyggelse, anpassad efter topografi, där Åsakullen tillåts 

dominera siktlinje från sjösida. Färgskala bör förhålla sig till landskapets och 

grönstrukturens gröna/bruna/grå nyanser, som inte konkurrerar med den his-

toriska bebyggelsens färgsättning. 

Känslighetskarta med kulturhistoriska värden markerade. Exploatering inom rödmarkering är 
ej lämplig ur kulturhistoriskt perspektiv. Orange markering visar på område som skulle kunna 
exploateras beroende på markanvändning i övrigt.

Nuvarande åkermark strax väst om parkmiljö är ej lämplig att bebygga ur 

kulturhistoriskt perspektiv. Om beslut om exploatering ändå tas, är det 

önskvärt med lägre exploateringsgrad. Ju närmare värdekärnan intill säte-

ribebyggelse och parkmiljö, desto känsligare. Byggnader ska ha god form-, 

färg- och materialverkan utifrån kravet på anpassning till omgivningen. För-

slagsvis kan radhus i låg skala, max 1,5 vån, inkorporeras med hänsynsfull 

placering utifrån topgrafi och kulturhistoriska lämningar, gärna i riktning 

som samspelar med väg och stenmurar. Äldre del av stenmur intill väg längs 

Åsakullen kan med fördel friläggas från senare tillkomna stenblock. Hänsyn 

bör också tas till siktlinjer från åkerkorsande väg mot parkallé. Färgskala bör 

förhålla sig till landskapets och grönstrukturens gröna/bruna/grå nyanser, 

som inte konkurrerar med den historiska bebyggelsens färgsättning. 

Åkerkorsande väg Rödmarkerat område utgör är 

särskilt känsligt för exploatering.
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Förslag på bestämmelser på plankartan - Huvudbyggnaden
 ■ Q Användning anpassad till byggnadens kulturvärden.

 ■ q1 Särskilt värdefull byggnad som omfattas av PBL 8:13. Byggnaden får inte  rivas  eller förvanskas.

Exteriör

 ■ q2 Byggnadens exteriör ska bevaras till såväl helhet som material och detaljer, så att dess kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska egenart och betydelse 

i stadsrummet inte förvanskas. Enstaka ändringar får göras med särskild hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska egenart och 

betydelse i landskapsrummet, som beskrivs på s. 32-33.

Detta innebär skydd av: 

 ■ Öppen veranda mot väst med lövsågeridetaljer. Öppen loggia mot öst med överliggande balkong.

 ■ Fasader ned bred, enkelt profilerad locklist, sockelpanel, utskjutande knutlådor. 

 ■ Äldre bevarade fönsterpartier inklusive befintliga bågar och rutor. 

 ■ Entréparti inklusive pardörr.

 ■ Brutet och i övre fallet valmat tak, täckt med enkupigt taktegel, vitmålade vindskivor. 

Varsamhet

 ■ k1 Vid ändring och underhåll av byggnadens exteriör och interiör ska byggnadens kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska egenart och värden som finns 

angivna särskilt beaktas.

Interiör (Förslagen är preliminära, ytterligare, detaljerad utredning bör genomföras)

 ■ q3 Delar av byggnadens interiör ska bevaras, så att dess kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter inte förvanskas. Ytterligare utredning krävs för mer 

detaljerad inventering. 

Detta innebär skydd av:

 ■ Rumsfil mot sjösida.

 ■ Mjukt rundade hörn i rum mot sjösida. 

 ■ Helfranska dörrar av rokokotyp

 ■ Fyra kakelugnar

 ■ Dörröverstycken med bl.a. jakt- och ladnskapsmotiv.
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Förslag på bestämmelser på plankartan - Flyglar
 ■ Q Användning anpassad till byggnadernas kulturvärden.

 ■ q1 Särskilt värdefulla byggnader som omfattas av PBL 8:13. Byggnaderna får inte  rivas  eller förvan-

skas.

Exteriör

 ■ q2 Byggnadernas exteriör ska bevaras till såväl helhet som material och detaljer, så att dess kulturhis-

toriska kvaliteter, arkitektoniska egenart och betydelse i stadsrummet inte förvanskas. Enstaka änd-

ringar får göras med särskild hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter, arkitektoniska egen-

art och betydelse i landskapsrummet, som beskrivs på s. 34.

Detta innebär skydd av: 

 ■ Fasader med vitmålad smal locklist, sockelpanel, utskjutande knutlådor, fönsterfoder och taklist utan 

särskild utsmyckning.

 ■ Korspostfönster med spröjsade glas.

 ■ Entréparti inklusive pardörr med glas.

 ■ Valmat tak beklätt med enkupigt lertegel. 

Interiör

 ■ Ytterligare inventering krävs för att avgöra om delar av byggnadens interiör ska bevaras, så att dess 

kulturhistoriska och arkitektoniska kvaliteter inte förvanskas. 

Säteriets huvudbyggnad, östra fasaden.

Sydvästra flygelns entré. De fyra flyglarna har i 
princip likadan fasadutformning, restaurerade i 
nyklassicistisk prägel 1941.
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Kulturmiljölagen
Kartan visar vilka fornlämningar och kulturhisto-

riska lämningar som finns registrerade inom plan-

området och i dess direkta utkant.

Allmänt om fornlämningar

En fornlämning är enligt 2 kap kulturmiljölagen 

(1988:950) en lämning efter människors verksam-

het under forna tider, vilken har tillkommit genom 

äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. 

En fornlämning ska också ha tillkommit före år 

1850. Skyddet är automatiskt enligt lagen, vilket 

innebär att det inte krävs något myndighetsbeslut 

för att en fornlämning ska vara skyddad. 

En nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart 

skydd. Alla åtgärder som innebär övertäckande, 

grävning, flytt eller annan ändring av fornläm-

ningen kräver tillståndsprövning. Till varje forn-

lämning hör markområdet runt den, som har 

samma lagskydd som själva fornlämningen. Detta 

område benämns fornlämningsområde. Områdets 

storlek skiftar beroende på fornlämningens art och 

betydelse och dess läge i landskapet. Storlek fast-

ställs av länsstyrelsen från fall till fall och aktuali-

seras när frågan ställs. Ingrepp i fornlämning krä-

ver tillstånd från länsstyrelsen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen hanteras kulturvärden ge-

nom förvanskningsförbudet, varsamhetskrav, 

prövning av lokalisering samt avvägningarna mel-

lan allmänna och enskilda intressen.

Kända fornlämningar och kultur-
historiska lämningar inom plan-
området och i dess direkta utkant. 
Källa: Riksantikvarieämnbetet

L2020:2675  Hägnad i form av en stenmur

L1963:557 Vägmärke

L1960:9176 Samlingsplats: Övrig kulturhis-

torisk lämning

L1964:9957 Grav markerad av sten/block

L1963:1727; L1964:9953 och L1964:9954 

Grav markerad av sten/block

L1964:9955 Minnesmärke

L1960:9096 Bro

L1960:9158 Brunn/kallkälla + L1960:9155 

Hägnadssystem
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Förbud mot förvanskning (PBL 8 kap. 13 §)

Byggnader och bebyggelseområden som anses vara 

särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte för-

vanskas enligt 8 kap. 13 § Plan- och bygglagen.

Om en väsentlig egenskap går förlorad eller om 

områdets särart/karaktär väsentligt ändras sker 

en förvanskning. För att undvika en förvanskning 

måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper 

och särarter identifieras och pekas ut. Dessa ska 

skyddas och ligga till grund för val av eventuella 

åtgärder, så att det kulturhistoriska värdet inte ska 

minska. Förvanskningsförbudet gäller alltid, och 

ska följas av alla, såväl kommunen som fastighetsä-

gare m.fl. Förvanskningsförbudet ska tillämpas vid 

alla åtgärder som berör miljön.

Varsamhetskrav (PBL 8 kap. 17 §)

Varsamhetskravet i PBL gäller alla byggnader och 

innebär att hänsyn ska tas till byggnadens karak-

tärsdrag. Det kan avse sådant som byggnadsmate-

rial, takutformning, färgsättning, form och bygg-

nadens samspel med omgivningen. Det handlar 

inte bara om trohet mot originalets utseende, utan 

även mot den teknik och material med vilket det 

har åstadkommits.

Vad kan regleras med utform-
ningsbestämmelse?
Med utformningsbestämmelser kan kommunen 

reglera delar på byggnadsverk som exempelvis 

takutformning, takkupor, fönstersättning, bur-

språk, verandor och balkonger. Kommunen kan 

också reglera material och färgsättning på till ex-

empel fasad, tak eller på specifika byggnadsdelar. 

Det går även att reglera fasadutsmyckning.

Källa: PBL 4 kap. 16 § samt PBL Kunskapsbanken

PBL 2 kap.

Prövning enligt 2 kap PBL avser lokaliseringen, det 

vill säga markens lämplighet för en åtgärd. Som ett 

allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en cen-

tral och ibland avgörande aspekt för lämpligheten 

att bebygga ett markområde. I 6 § anges att bebyg-

gelse och byggnadsverk ska utformas och placeras 

på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- 

och kulturvärdena på platsen och intresset av en 

god helhetsverkan.

Kommunens ansvar

Kommunen har enligt lagstiftningen ett särskilt 

ansvar vid planläggning i särskilt värdefulla mil-

jöer. Det är kommunens ansvar att det allmänna 

intresset bevakas och prioriteras. Kommunen har 

även ett uttalat ansvar att skydda de särskilt vär-

defulla kulturmiljöerna vid planläggning. Detta 

innebär att kommunen inte ska utarbeta en detalj-

plan som skadar den särskilt värdefulla kulturmil-

jön och ska även besluta om lämpliga bestämmelser 

som garanterar ett fullgott skydd för miljön.

Utformningsbestämmelse

När det finns särskilda skäl, exempelvis höga na-

tur- eller kulturvärden på platsen, har kommunen 

möjligheten att i detaljplan reglera en ny byggnads 

utformning med en utformningsbestämmelse som 

betecknas på plankartan med bokstaven f.
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ÖVERGRIPANDE HISTORIK
Förhistorisk tid
Ätradalen är mycket fornlämningstätt då männ-

iskor levt och verkat här i tusentals år. Väst om Ro-

melberget och norr om gamla landsvägen finns rika 

spår från olika typer av övergivna odlingssystem 

med rösen och stensättningar. Längs landsvägen 

nordväst om utredningsområdet finns vägmärke. 

Inom utredningsområdet finns dock inga kända 

arkeologiska fynd från förhistorisk tid. Kulturhis-

toriska lämningar som registrerats är från 1800-ta-

lets odlings- och djurhållning, samt från 1900-ta-

lets början då bibelskola bedrevs på Brunnsnäs. 

Medeltid-1700-tal
Sjuhäradsbygdens ganska magra jordmån föran-

ledde den för området så viktiga ekonomin baserad 

på hemslöjd och gårdfarihandel. Däremot har Ät-

rans dalgång i trakten kring Ulricehamns en rela-

tivt god jordmån, och borgerskapet i Ulricehamn 

har ända till 1800-talets slut i stor utsträckning id-

kat åkerbruk och bosskapsskötsel.

Brunnsnäs i Brunns socken beskrivs ibland ha anor 

från 1500 talet. Säkert är att det varit säteri i två 

omgångar 1636 - ca 1675 (då kallat Brundsberg) 

samt mellan 1722 till 2000-talet.

Nuvarande huvudbyggnad skall ha uppförts under 

1770-talet av greve Gustaf Sparre. Vid tiden upp-

fördes också flygelbyggnaderna och en stor träd-

gård anlades. Väggmålningar och ätten Sparrens 

vapen i baockstil, som skall ha suttit över en port 

på Brunnsnäs, finns idag på Nordiska museet. 1782 

beskriver prosten Winblom att  Brunnsnäs består 

av mycket vackra byggnader, på en naturskön plats 

nära Åsunden. 

Vid Christina Sparres och Jacob de la Gardies för-

säljning av säteriet år 1799 står i annonsen i Göte-

borgstidningen att ”Säteriet har en i engelsk smak 

anlagd trädgård samt alléer af Holländska lindar”.

1800-tal
Brunnsnäs var ett frälsesäteri, dvs. en adelsätts 

godsinnehav där ägaren hade skattefrihet. Frälse-

säteriet skulle vara ett föredöme för traktens bön-

der, genom ett gott underhåll av byggnaderna och 

en god skötsel av åkrar och betesmarker. 

1809 köptes gården av överstelöjtnant Carl Gustaf 

Coyet. I 1809 års värderingshandling uppges huset 

ha varit brädfodrat och oljemålat, fönsterlufterna 

var försedda med bömiskt glas och taket täckt med 

svartglaserat tegel. Bottenvåningen disponerades 

till förstuga, sal, två förmak, sängkammare, gäst-

rum och kök med skafferi och vindsvåningen inn-

höll två gavelrum. Interiören var påkostad med 

bröstpanel, oljemålade vävtapeter i förgyllda ra-

mar samt porslinskakelugnar. 

Coyet lät 1810 genomföra en grundlig renovering 

av huset. Bland annat tillkom nya fönster med bö-
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Bild på Lottsedeln för Brunnsnäs. I början av 1820-talet var Brunnsnäs 
till försäljning via tysk s.k. egendomslotteri. Lotterisedeln var vackert 
dekorerad  och visade egendomes attraktiva läge. Om gården såldes 
genom lotteriet är okänt.

miskt glas samt innanfönster. Köket flyttades ut 

till den sydvästra flygeln då hela huvudbyggnadens 

bottenvåning inreddes för representations- och 

bostadsändamål. Sydvästra flygeln innehöll dess-

förinnnan förstuga, ett större kök med bakung, ett 

stort tapetserat rum samt bagarstuga. 

Coyet förändrade också Sparres trädgård och gjor-

de en engelsk park av ängsmarken runt säteriet. 

Brunnsnäs allé norr om planområdet är också den 

flankerad av hamlade lindar, vilka bör ha plante-

rats samtidigt. 

Till sägeriet hörde hörde vid tiden 1/8 mantal Re-

fleskog, 1/4 mantal Brunns gästgivaregård samt tre 

icke namngivna torp. 

70 år senare, under 1880-talet, tillbyggdes en öp-

pen veranda på entrefasaden med lövsågeridetaljer 

enligt de rådande stilidealen. Herrskapsköket flyt-

tades åter in i huvudbyggnaden och en köksfarstu 

tillkom på södra gaveln. 

1892 ägdes gården av Fingal Nordstedt och under 

denna tid skall jordbruket ha varit av betydande 

storlek.
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0 340 680170 m

Utredningsområde

Enskifteskarta Brunnsnäs 1810, Källa: Lantmäteriet 
Historiska kartor.

ÄngÄngÄngÄng

ÅkermarkÅkermark

BeteshageBeteshage

ÅkermarkÅkermark

Åsakullen: Åsakullen: 
Beteshage/ Beteshage/ 
utmarkutmark

Uthuggen Uthuggen 
synlinjesynlinje

ÄngÄngBäckBäck

GårdsvägGårdsväg

Brunnsnäs vid 1800-talets början

Odlings- och skogslandskap 

 ■ Hög vattennivå och sjöstrand nära intill gården.

 ■ I väst gårdsnära, höglänta beteshagar.

 ■ I randen mellan beteshagarna och trädbevuxna Åsa-

kullen ligger ängsmark och mindre åkerplättar.

 ■ Väst om södergående bäck ligger åker- och ängsmark 

tillhörande Skottegården och Lillegården. 

Vägar och landskapselement

 ■ Mellan landsväg och beteshagar rinner bäck i väst-öst-

lig riktning, med en södra avlöpare över ängsmarken.

 ■ Vägen och infarten från norr kantas av holländska lin-

dar och går längs sjöstranden fram till norra flygelns 

uppfart. Fortsätter från engelsa parken mot arrende-

bostad och vidare västerut.

 ■ Allén från norr kantas av holländska lindar.

Park och Bebyggelse

 ■ Söder om mangården: en långsträckt engelsk park 

med ett rätlinjigt system av sandgångar omgivna av 

holländska lindar. Från den mittersta gången är en 

synlinje uthuggen upp mot Åsakullen

 ■ Huvudbyggnaden omges av fyra flyglar, två vid den 

norra gaveln och två vid den södra. Samtliga byggna-

der vänder långsidorna mot sjön.

 ■ Ekonomibyggnader och arrendebostad väst om man-

gården.

Allé kantad av lindarAllé kantad av lindar

Engelsk parkEngelsk park
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Häradsekonomiska kartan från 1890-97. Källa: Lantmäteriet Historiska kartor.

0 340 680170 m

Utredningsområde

Gårdsväg mellan Gårdsväg mellan 
norra flyglarnanorra flyglarna

ÅkermarkÅkermark

Brunnsnäs i slutet av 1800-talet

Odlings- och skogslandskap 

 ■ Ängsmark till stora delar ersatt av åkermark, som  

avgränsas genom avlånga diken och/eller jordvallar. 

Åkermark längs landsväg är skiftad och sammahållen.

 ■ Utdikad gräsäng öst om gården, mot sjön.

Vägar och landskapselement

 ■ Gårdsvägen norrifrån löper mellan de norra flyglarna 

och därefter västerut mot ekonomibyggnaderna.

 ■ Norra bäcken gör en mindre avlöpare mot Brunnsnäs 

gård.  

Park och Bebyggelse

 ■ Engelska parkens norra sektion är öppen grönyta, flan-

kerad av lindar, medan det rätlinjiga systemet brutits 

upp av odlingsmark.

 ■ Ekonomibyggnaders utformning och placering har 

förändrats. Tillkommen betesmarksbyggnad. I övrigt 

är mangård och flyglar oförändrade.

 ■ Byggnad trol. kopplad till agrar verksamhet vid nuva-

rande fastighet Strand ansluter till vägsystemet.

Nytillkomna Nytillkomna 
ekonomibyggnaderekonomibyggnader

Uppodlad mark inom Uppodlad mark inom 
parkparkÅkermarkÅkermark

Utdikad gräsängUtdikad gräsäng

Omdirigerad bäck Omdirigerad bäck 
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1900-tal till idag

Brunnsnäs genomgick ständiga ägarbyten, som på 

olika sätt kom att prägla bebyggelsemiljön. Om-

kring sekelskiftet 1900 uppfördes en veranda med 

överliggande balkong på huvudbyggnadens östra 

sida. 

1907 köptes gården av predikant Efraim Rang, som 

ordnade kurser för Evangeliska Fosterlandstiftel-

sen. Brunnsnäskurserna kom att bli epokbildande 

för en ny verksamhetsform, bibel och ungdomskur-

serna. Morgonbönerna på Brunnsnäs skall ha hål-

ligts i den s.k. ”stenkyrkan”, dvs i de resta stenar 

som kyrkoherede Rang uppförde vid norra betes-

hagens bergssluttning. Rang lät tillbygga numera 

borttagna glasverandor på huvudbyggnadens gav-

lar, och installera radiatorer i samtliga rum.  

Brunnsnäs var en kort tid under 1930-talet pensio-

nat tills det såldes till disponent Stig rydin i Borås. 

Han lät restaurera byggnaderna 1941/42. Med sikte 

på att förstärka den nyklassicistiska prägeln togs 

gavlarnas glasverandor bort. Mot väst ersattes en 

låg fronton med en rakavslutad frontespis med 

pilastrar och tandsnitt. Den äldre portalen från 

1880-talet införlivades däri. På östra sidan tillkom 

Brunnsnäs säteri 1947, vy från sjösidan. 
Källa: Digitalt museum

Vykort över Strands värdshus, trol. ca 1960. 

en nyklassicistisk frontespis samt en öppen loggia 

med kolonner som bär upp en balkong. Enhetliga 

takkupor ersatte äldre. Planlösning med rumsfil 

mot sjön bevarandes samtidigt som en modern bo-

stad inreddes.

En ombyggnation av de norra flyglarna ägde rum 

1975 och 1978 under ledning av arkitekt Gunnar E 

Johansson. Troligtvis tillkom terrasserna på sut-

terräng vid samma tid. Ladugårdens norra gavel 

fick tillbyggnad med inbyggd balkong 1985. Under 

1990-talet genomfördes en interiör renovering av 

huvudbyggnaden med bl.a. nytt kök, ny groventré 

och nytt badrum.

Marken styckades av i början av 1900-talet och på 

fastigheten Strand uppfördes ett värdshus, om- och 

tillbyggt under 1980-talet och idag privatbostad. 

Intill uppfördes ytterligare ett bostadshus och ett 

garage under 1900-talets andra hälft. 

Åsakullens östsluttning har under 1900-talet bru-

kats som slalombacke och vid foten av backen ligger 

den så kallade Åsastugan med badbrygga. Delar av 

Åsakullen blev tillsammans med delar av Kråke-

boberg naturreservat 2004. Ulricehamns kommun 

köpte Brunnsnäs Säteri 2020.
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Brunnsnäs mitten av 1900-talet

Odlings- och skogslandskap 

 ■ Åkermark dominerar de låglänta delarna. Utmarker 

används allt mindre för bete och börjar växa igen. 

Vägar och landskapselement

 ■ Äldre väg norrifrån används fortfarande, och löper 

mellan de norra flyglarna och vidare västerut mot 

arrendebostaden. Vägen går därefter mellan ekono-

mibyggnaderna istället för längs åkergränsen. Vidare 

sträcker sig ett mer utpräglat vägsystem längs västra 

sidan av engelska parken samt mellan åkerplättarna 

och längs hela Åsakullens norra och östra rand.

 ■ Från landsvägen sträcker sig en senare tillkommen väg 

söderut, väst om gårdsnära beteshagen. 

Park och Bebyggelse

 ■ Intill norra alléns lindar finns tillkommen villabebyg-

gelse på tidigare madängar. Tät etablering av växthus 

mellan landsvägen och säteriområde.

 ■ Söder om mangården finns resterna efter parkanlägg-

ningen i form av trädallé av lindar. 

 ■ Ekonomibyggnad uppförd söder om ladugård.

 ■ Fastighet, Strand, med större värdshus, tidigt 1900-tal. 

 ■ Åsastugan uppfördes 1942 men tidigare byggnad har 

troligtvis funnits på platsen.

 ■ Slalombacke och rekreationsstigar anlagda på Åsakul-

len.

Ekonomiska kartan från 1960, Källa: Lantmäteriet Historiska kartor.

0 340 680170 m

Utredningsområde

Gårdsväg mot Gårdsväg mot 
arrendebostadarrendebostad

Växthus och tillkommen bebyggelse Växthus och tillkommen bebyggelse 
längs landsväglängs landsväg

Fastighet Strand Fastighet Strand 
med värdshusmed värdshus

Åsastugan, Åsastugan, 
badbrygga, badbrygga, 
slalombacke och slalombacke och 
rekreationsstigarrekreationsstigar

Utökat vägsystem Utökat vägsystem 
vid Åsakullens vid Åsakullens 
nordöstliga och nordöstliga och 
nordvästliga delar. nordvästliga delar. 
Anpassad efter Anpassad efter 
äldre markgränser.äldre markgränser.

Ekonomibyggnader  Ekonomibyggnader  
enligt dagens enligt dagens 
placering.placering.
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ÖVERGRIPANDE LANDSKAPSBESKRIVNING
Brunnsnäs i sitt sammanhang

Ulricehamnstrakten består av karaktäristiska av-

rundade kullar med dalar i nord-sydlig riktning, 

med mindre vattendrag eller mosstråk. Åsunden är 

belägen 164 meter över havet och är den största sjön 

i Kindabygden med en yta på nära 33 kvadratkilome-

ter. Sjön ingår i Ätrans huvudavrinningsområde.

Berggrunden är nära på fullt jordtäckt (morän), men 

går i dagen bland annat i branta stup vid Åsundens 

stränder. Dessa ”ättestupor” tyder på att Åsundsda-

lens tilblivelse hör samman med sprickbildningar och 

dilsokationer i jordskorpan. Skogen i Ulricehamns 

omgivningar består framför allt av barrskog, men på 

de bördiga markerna utmed Åsundens stränder, och 

i synnerhet utmed höjderna på sjöns västra strand, 

finns också ek och bok. 

Brunnsnäs Säteri med omnejd

Utredningsområdet är beläget vid sjön Åsundens 

västra sida, på motsatt sida vattnet från Ulrice-

hamns tätort och strax söder om gamla landsvägen 

mellan Ulricehamn och Borås. 

Från landsvägen, parallellt med Åsundens strand, 

löper en allé söderut bestående av hårt hamlade 

0 340 680170 m

Utredningsområde
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Holländska lindar. Vägen leder över en bäck som 

avgränsar planområdet mot norr och nordväst. 

Säteribyggnaderna finns i nordöstra delen av ut-

redningsområdet, på en avsats i östlig sluttning på 

en moränhöjd. Vad som tidigare var sjöbotten är 

idag gräsäng intill sjöstranden. Ekonomibyggnader 

och arrendebostad finns sydöst om säteriet, där 

bäckfåran skapat en kraftigt sluttning mot norr. 

Öst om byggnaderna breder beteshage ut sig på en 

höjd, gallrad men bevuxen med äldre lövträd såsom 

ek och lind. Beteshagens höjd möjliggör en storsla-

gen utsikt över området. Bergets norra avsats har 

nyttjats som kuliss för missionsverksamhet som 

bedrevs i början av 1900-talet. En infartsväg skiljer 

beteshagarna från skogspartier i väst och odlings-

mark i söder.  

Spår av den f.d. engelska parken utgörs av en idag 

uppodlad yta flankerad av hårt hamlade lindar. 

Söder därom bredet ett jordbrukslandskap ut sig 

med skogsklädda Åsakullen mot väst. De södra de-

larna av Åsakullen är naturreservat. I de sydöstra 

delarna av området finns enstaka privatbostäder 

samt friluftsstuga. 

Översiktsbild över Brunnsnäs säteri med huvudbyggnad, fyra flyglar samt arrendebostad  och ekono-
mibyggnader mot äldre beteshagar. Hamlade holländska lindar markerar tidigare engelsk park. Foto: 
Ulricehamns kommun.
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KARAKTÄRSOMRÅDEN MED VÄRDEBÄRARE
Planområdet bör förstås som ett sammanhängande 

historiskt landskap. Samtidigt kan fem distinkta 

karaktärsområden urskiljas, som i det följande be-

skrivs var för sig. 

Karaktärsområderna utgörs av:

 ■ Säteriområdet

 ■ Strandområdet

 ■ Betesmarker

 ■ Bergig och skogig bäckmiljö

 ■ Landsvägen (utanför utredningsområdet och 

omfattas inte av utredningen)

0 225 450112,5 m

Karaktarsområden

Säteriområdet

Strand-

området

Betesmark

Bäckmiljö

Betesmark

Lands-

väg
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KARAKTÄRSOMRÅDEN MED VÄRDEBÄRARE
Avgränsning

 ■ Säteriområdet innehåller en äldre agrar struk-

tur med gårdsbebyggelse och odlingsmark. 

Kulturhistoriskt sammanhang
 ■ Kontinuerligt högre ståndsboende och agrar 

verksamhet sedan 1770-talet. Äldsta uppodla-

de marken mellan beteshagarna har successivt 

utökats genom ianspråkstagande av ängsmark.

LANDSKAPET OCH BEBYGGELSEN

Beskrivning av värdebärande karaktärdrag

 ■ Säteriområde beläget på en moränhöjd vid 

Åsundens västra strand med vida utblick över 

vattnet och Ulricehamns stadskärna. Vad som 

tidigare varit sjöbotten är idag gräsäng med 

inslag av björk intill bäckfåra. Övrigt landskap 

är kuperat, och domineras av odlingsmarker 

med avskiljande grusvägar, samt rader av 

hamlade lindar inom tidigare parkmiljö.

 ■ Bebyggelsen bidrar till agrar högre ståndska-

raktär genom en samlad säterimiljö präglad av 

vit- och rödfärgade träfasader, relativt låg-

skaliga byggnader, traditionella taklutningar 

och bevarade detaljer (bland annat dekorerad 

0 140 28070 m

Karaktarsområden

Säteriområdet innehåller äldre agrar struktur 
med gårdsbebyggelse och odlingsmark. 

Säteriområdet
portal). Den agrara karaktären skapas också 

genom placeringen vid strandlinjen med när-

het till grönska och historiska betesmarker 

markerade av kala bergryggar.

 ■ Huvudbyggnad flankerad av fyra flyglar med 

infartsväg kopplad till tidigare Brunnsnäs allé 

och landsväg mellan Borås och Ulricehamn. 

 ■ Två ladugårdar, ett vagnslider och en red-

skapsbod samt ett arrendebostadshus samlade 

i en grupp kring en gårdsmiljö som tillsam-

mans med omgivande betesmark återspeglar 

den äldre gårdsstrukturen som med ombygg-

nation och tillskott kontinuerligt varit i bruk i 

över 250 år. 

0 140 28070 m

Karaktarsområden
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22

11

1. Huvudbyggnad 1770-tal
Beskrivning av värdebärade karaktärsdrag

 ■ Funktion och estetik: Huvudbyggnad i 11/2 

våning uppförd 1770-tal i nyklassicistisk stil. 

Öppen veranda på västra entréfasad med löv-

sågeridetaljer från 1880-tal. Öppen loggia mot 

öst med överliggande balkong. 

 ■ Grundmurar: Låg putsad stengrund. Delvis låg 

kallmurad stengrund. 

 ■ Stomme: Timmerstomme.

 ■ Fasader: Vitmålad bred, enkelt profilerad 

locklist, sockelpanel, utskjutande knutlådor, 

fönsterfoder och taklist utan särskild ut-

smyckning.

 ■ Fönster: Tre rutor höga, kopplade samt med 

tvärpost. Övervåningsens gavelfönster är lägre 

och småsröjsade. På östra sidan två och västra 

sidan fyra mindre takkupor. 

 ■ Dörrar: Entré mot väst med svartfärgad par-

dörr samt rikt dekorerad portal med överlig-

gande runt fönster.

 ■ Tak: Brutet och i övre fallet valmat, täckt med 

enkupigt taktegel, vitmålade vindskivor. 

BYGGNADERNA

Säteriets huvudbyggnad, östra fasaden.

33
4455

Byggnader som beskrivs i avsnittet. Nummer 
anges på respektive bild. 

11

Entré mot väst 
med portal 
dekorerad 
med girland.
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 ■ Interiört: Av den ursprunliga planlösningen 

finns rumsfilen mot sjön samt ett rum i husets 

nordvästra hörn bevarat. Några av rummen 

har mjukt rundade hörn samt helfranska dör-

rar av rokokotyp med engelska mässingslås. 

Fyra kakelugnar från 1700-talet. Ett flertal 

dörröverstycken med bl.a. jakt- och landskaps-

motiv. 

Interiör med rumsfil mot sjön, mjukt rundade 
hörn, helfranska dörrar och dörröverstycken. 

En av fyra ursprungliga kakelugnar.
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2. Fyra flyglar, 1770-tal
Beskrivning av värdebärade karaktärsdrag

 ■ Funktion och estetik: Fyra flyglar i 1 våning i 

nyklassicistisk stil. Arkitektoniskt harmonie-

rande och symmetriskt placerade norr och 

söder om huvudbyggnaden. De södra flygel-

paret har troligen ursprungligen använts som 

gästflygel och utrymme för tjänstefolk. De 

norra flyglarna har inrymt stall och bodar.  

 ■ Grundmurar: Låg sockel i gråsten. (De östra 

flyglarna står i sutterräng med träverandor på 

trol. betonggrund, spritputsade och med dörr- 

och fönsteröppningar, tillbyggt 1970-tal).

 ■ Stomme: Grantimmerstomme.

 ■ Fasader: Vitmålad smal locklist, sockelpanel, 

utskjutande knutlådor, fönsterfoder och tak-

list utan särskild utsmyckning.

 ■ Fönster: Korspostfönster med spröjsade glas.

 ■ Dörrar: Entré med pardörr med glas.

 ■ Tak: Valmat beklätt med enkupigt lertegel. 

Mindre takkupor och takfönster.

Sydvästra flygelns 
entré. De fyra flyglarna 
har i princip likadan 
fasadutformning, 
restaurerade i 
nyklassicistisk prägel 
1941.

22

Östra flyglarna har 
verandor stående 
på sutterrängsockel 
tillkomna under 
1970-talet.
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3. Arrendebostad 1909/1915
Beskrivning av värdebärade karaktärsdrag

 ■ Funktion och estetik: Arrendatorsbostad med 

nationalromantisk prägel.

 ■ Grundmurar: Murad, huggen gråstensgrund.

 ■ Stomme: okänt

 ■ Fasader: Ljust avfärgad, stående locklistpanel.

 ■ Fönster: Tvåluftsfönster med spröjs, rödmålad 

ram och vitmålad karm. Farstu med smalare 

enluftsfönster med spröjs. 

 ■ Dörrar: Pardörr i trä med övre glasparti.

 ■ Tak: Brutet och valmat beklätt med enkupigt 

lertegel. 

33

Arrendebostad från tidigt 1900-tal, ombyggd 
1975. 

Ladugård uppförd 1942, om- och tillbyggd under 
senare tid. 

44

4. Ladugård 1942
Beskrivning av värdebärade karaktärsdrag

 ■ Funktion och estetik: Traditionell ladugård 

med funktionalistisk prägel (norra gaveln om- 

och tillbyggd under senare tid).

 ■ Grundmurar: Äldre del svartfärgad, putsad 

gråstensgrund. Cementblock vid utbyggnad.

 ■ Stomme: okänt, trol. regelkonstruktion.

 ■ Fasader: Stående falu rödfärgad locklistpanel 

på nedre plan samt hela utbyggnad mot norr, 

övrig övre plan enkel brädpanel. Fasadpanelen 

är avdelad med en enkel våningslist mellan de 

två våningsplanen. 

 ■ Fönster: Bottenvåning treluftsfönster med gul 

ram och vita foder. 

 ■ Dörrar: Bräddörrar i olika storlek, röd- och 

gulfärgade.

 ■ Tak: Sadeltak klätt med enkupigt lertegel. 

Mjölkklocka. Tillbyggnad vid norra gaveln 

markeras av lägre takhöjd. 
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5. Stall 1942
Beskrivning av värdebärade karaktärsdrag

 ■ Funktion och estetik: Stall med traditionell 

prägel och funktionalistiska inslag.

 ■ Grundmurar: Svartavfärgad, putsad sten-

grund. 

 ■ Stomme: Okänt, trol. regelkonstruktion

 ■ Fasader: Stående falu rödfärgad locklistpanel.

 ■ Fönster: Symmetriskt placerade treluftsföns-

ter med gul ram och vita foder. 

 ■ Dörrar: Gulfärgad plankdörr mot öst.

 ■ Tak: Sadeltak. 

 ■ Övrigt: Tillbyggt, lägre och halvöppet vagnslid 

med anslutande färgsättning och takutform-

ning.

55

Stall uppförd 1942 med tillbyggt vagnslider. 
Fasad och gavel mot N/Ö.

VÄGAR
Utanför planområdet, längs Brunnsnäs Allé i bo-

stadsområdet norr om planområdesgränsen, är vä-

gen flankerade av hamlade lindar likt parkalléns. 

Dessa hör historiskt sett ihop med Brunnsnäs gård.  

Brunnsnäs Allé och planområdets östliga infarts-

väg sammanfaller med säteribyggnadernas uppfö-

rande under 1770-talet. Den korsar bäcken på bro 

med kallmurade fundament och smidesgrind. Ur-

sprunglig infartsväg är grusad och leder upp mot 

norra flyglarna.

Den senare tillkomna grusvägen öster om säteri-

byggnaderna har en terrasserad sträckning och 

leder via sydöstra flygeln genom parkalléns norra 

delar och västerut mot ekonomibyggnaderna.

Grusväg som idag korsar odlingslandskapet i N-S 

riktning sammanfaller med gräns mellan odlings-

tegarna markerad på enskiftskartan 1810.

Ursprunglig infartsväg leder över bro på 
kallmurad fundament, genom smidesgrind upp 
mot Brunnsnäs säteribyggnader. 
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Den äldre vägsträckningen leder mot norra 
flyglarna, medan en senare terrasserad stäckning 
löper framför säteribyggnaderna bort mot 
parkallén.

Grusväg som etablerades permanent 1946 
sammanfaller med äldre stigar/diken inom 
åkermarken och följer terrängen.
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N

Skala 1:2 800, SWEREF 99 TM, RH 2000.

N 6407360

N 6406865
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Planterings- och anläggningslämningar från som 
beskrivs i avsnittet. Nummer anges på respektive 
bild.

11

22

33

1. Rester av engelsk park 1800-tal

2. Björkallé, osäkert tillkomstår

3. Stenbro, osäkert tillkomstår

11
KULTURSPÅR INOM PARKMILJÖ

1. Lämningar av engelsk park tidigt 1800-tal

Beskrivning av värdebärade karaktärsdrag

 ■ Lämningar av f.d. engelsk park anlagd under 

början av 1800-talet. Två rader hamlade hol-

ländska lindar flankerar nu uppodlad mark, 

tidigare yta för gruslagt gångsystem. Södra 

delen har fyra rader träd, varpå marken inte 

plöjs. Ett flertal träd har tagits bort under 

årens lopp. 

11

T.v. en drygt 200 år gammal, kraftigt hamlad lind. T.h. Del av park med fyra rader träd. Vy mot Åsakul-
len i sydväst. Ingenting av den uthuggna siktlinjen som kartlagts på enskifteskartan 1810, som sträckte 
sig upp på Åsakullen, går att återfinna.
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3. Stenbro 
Beskrivning av värdebärade karaktärsdrag

 ■ Stenbro, 5 m lång i  nordöstlig-sydvästlig rikt-

ning, 1 m bred och intill 1 m hög. Byggd av 

kallmurade stenar, 0,2 - 0,4 m st, delvis över-

torvade. Bron leder över en numera nästan 

uttorkad bäckfåra.

Stenbro öst om f.d. engelska parken. Vy mot 
Åsunden.

2. Mindre björkallé trol. 1900-tal
Beskrivning av värdebärade karaktärsdrag

 ■ Allé av björkar på utdikad gräsäng, nordöst om 

huvudbyggnaden och strax söder om bäcken 

som avgränsar planområdet mot norr. Ett tio-

tal träd flankerar en upptrampad stig ut mot 

vattnet, i väst-östlig riktning.

Björkallé strax söder om bäcken som 
avgränsar planområdet i norr. 

22 33
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KULTURSPÅR AV EFRAIM RANKS VERKSAMHET, TIDIGT 1900-TAL

Spår av Efraim Ranks verksamhet på Brunnsnäs un-

der 1900-talets första decennier är utspridd till fyra 

lokaler inom Säteriområdet: väst om nordvästra fly-

geln (1), vid f.d engelska parkens NV gräns (2), öst 

om f.d. engelska parkens centrala delar (3), samt syd-

sydost om densamma (4). Ytterligare en samlingsplats 

finns lokaliserat inom karaktärsområde Bergig och 

skogig bäckmiljö. 

N

Skala 1:2 800, SWEREF 99 TM, RH 2000.
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33

Predikant Efraim Rang köpte Brunnsnäs gård 1907 

och fram tills gården såldes ca 1930 ordnades kurser 

för Evangeliska Fosterlandstiftelsen. Verksamheten 

bör ha hållts till stor del utomhus. Morgonbönerna 

skall exempelvis ha hållits i den s.k. ”stenkyrkan”, 

och minnesstenar uppfördes av troligtvis närstå-

ende och deltagare, samt över extraordinära hän-

delser såsom Titanics förlisning 1912. 

1. Två resta minnesstenar

2. En rest minnessten

3. Tre resta minnesstenar

4. Lokal med fyra resta minnesstenar samt 
domarringsliknande anläggning.

Övriga kulturhistoriska lämningar från tidigt 
1900-tal som beskrivs i avsnittet. Nummer anges 
på respektive bild.

44



WSP Samhällsbyggnad | 41

KULTURMILJÖUTREDNING BRUNNSNÄS

4. Lokal med fyra resta minnesstenar samt do-
marringsliknande anläggning.

Värdebärande karaktärsdrag (bild nästa sida)
 ■ Område med minnesstenar, bestående av 4 

resta minnesstenar och 1 domarringsliknande 

anläggning. De fyra resta minnesstenarna är 

belägna mitt i trädallén. De är delvis tuktade, 

ca en halvmeter till 1,5 meter höga, några med 

inskriptioner. Bland annat är inristat MEMEN-

TO MORI TITANIC 14/4 1912. 

 ■ Den domarringsliknande anläggningen, 

belägen strax öst om trädallén, är rund, ca 20 

m i diameter, bestående av 18, delvis tuktade, 

resta stenar, varav en liggande och en rest 

mittsten. Avståndet mellan stenarna är van-

ligen 1 - 2 m. På flera stenar är inskriptioner 

inhuggna, huvudsakligen utgörande romerska 

siffror från 1-10, datum samt årtal mellan 

1915 - 1919. Stenarna och inskriptionerna har 

uppförts av kyrkoherde Efraim Rang.

3. Tre resta minnesstenar
Värdebärande karaktärsdrag

 ■ Tre resta stenblock, troligen minnesstenar, 

lokaliserade öst om halmade lindar i den f.d. 

engelska parken. De står samlade och är av 

olika höjd, mellan 0,5-1,5 meter. Tuktade utan 

inskriptioner. En upptrampad gångstig mellan 

träden och de resta stenarna leder tvärs ige-

nom en yta med tre stenblock, som möjligvis 

inrymts i minnesplatsen. 

 ■ Beskrivs som gravar markerade med stenblock 

i arkeologisk inventering 1984. Dock osäkert 

och inte troligt att det rör sig om gravar. 

Tre resta minnesstenar öst om f.d. 
engelska parken (3). En upptrampad 
stig leder genom tre små stenblock. 

Två samlade (1) respektive en enskild (2) rest 
minnessten i direkt anslutning till gårdsbebyggelsen. 

1. Två resta minnesstenar

Värdebärande karaktärsdrag

 ■ Två resta stenar placerade bredvid varandra 

i nord-sydlig riktning, vända mot väst. Pla-

cerade i sluttning vid nordvästra flygeln mot 

bäckområdet. Ca 1 meter höga, till viss del 

tuktade, utan inskriptioner.

2. En rest minnessten

Värdebärande karaktärsdrag

 ■ Enskild rest sten, ca 0,5 m hög, placerad vid 

gränsen för den f.d. engelska parkens nord-

västliga hörn. Inga inskriptioner.

11 22 33
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18 minnesstenar i 
domarringsliknande 
anläggning. 12 har 
inskriptioner.

Tre synliga av fyra resta minnesstenar, med 
domarringsliknande anläggning i bakgrunden. 
Vy mot öst. Ringgrupperingen består av 18 resta 
stenar, varav en liggande och en rest mittsten. 

44
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KULTURSPÅR AV AGRAR VERKSAMHET

Kulturspår av odling är koncentrerat till skogs-
brynet mot Åsakullen och den kuperade betes-
marken i planområdets norra delar (se Karak-
tärsområde Betesmarker). Inom Säteriområdet 
ryms två stengärdesgårdar och ett odlingsröse. 

 ■ Stengärdesgård mellan Åsakulle och odlings-

mark. Karaktärsdrag: Främst större, rundade 

stenar, kraftigt mossbevuxna. Större stenar 

och block har dragits upp under senare år 

placerade direkt intill äldre mur. 

 ■ Stenmur vid parkalléns södra avslut. Karak-

tärsdrag: Rak linje, ca 35 meter, med stenblock 

av olika storlek. Markerar gräns mellan park-

allén och odlingsmark. 

 ■ Odlingsröse intill gårdsnära beteshage. Ka-

raktärsdrag:  blandning av större och mindre 

stenblock i samlad hög, uppkommen då man 

röjt mark. Äldre del är gräs- och mossbevuxen. 

Stengärdesgård mellan Åsakulle och odlingsmark. Stenmur vid parkalléns södra avslut. Odlingsröse intill gårdsnära beteshage.
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BYGGNADERNA

1. Strands värdshus/bostad tidigt 1900-tal
 ■ Funktion och estetik: F.d. värdshus idag privat-

bostad med nationalromantisk prägel, uppförd 

tidigt 1900-tal. Mittparti tidigare i en våning 

med funktionalistisk prägel är påbyggd och 

anpassad till de två flankerande huskroppar-

nas takhöjd och utformning. 

 ■ Grundmurar: naturstensgrund

 ■ Fasader: Vitmålad, stående locklistpanel.

 ■ Fönster: Vitmålade, fyra lufter med spröjs i de 

övre bågarna.

 ■ Dörrar: Enkel samt parytterdörr, helfranska 

med smalt glasparti i ovandel.

 ■ Tak: Brutet och valmat, täckt med taktegel.

2. Åsastugan
 ■ Funktion och estetik: Friluftsstuga i enkel 

utformning knuten till allmänna rekreations-

aktiviteter i området.

 ■ Grundmurar: Kallmurad naturstensgrund.

 ■ Fasader: Liggande träpanel i röd kulör. Svart-

färgade knutbrädor och vindskivor.

 ■ Fönster och dörrar: Svarta karmar.

 ■ Tak: Sadeltak klätt med platta, grå takpannor. 

Utskjutande takfot.

Karaktärsområde Strandområde. Byggnader och 
kulturspår som beskrivs i avsnittet är markerade. 
Nummer anges på respektive bild.

Strandområdet

0 140 28070 m

Karaktarsområden

11

22

Avgränsning
 ■ Strandområdet innehåller en sjönära träbe-

vuxet område frikopplat från Brunnsnäs i 

övrigt agrara karaktär.

Kulturhistoriskt sammanhang
 ■ Gles bebyggelsestruktur längs grusvägssträck-

ning med koppling till naturnära rekreation 

sedan början av 1900-talet. 

Landskapet och bebyggelsen
Beskrivning av värdebärande karaktärsdrag

 ■ Beläget vid Åsundens västra strand, med 

trädbevuxna delvis branta moränhöjder som 

skapar vida utblick över Åsunden och Ulri-

cehamns stadskärna. Längs stranden norrut 

finns sumpskog med lövkaraktär.

 ■ Delområdet präglas av grusvägsträckningen 

längs Åsakullens sluttning i N-S riktning. Vid 

vägen finns ett fåtal byggnader från 1900-talet 

med blandad utformning och funktion. Här 

märks särskilt Strands f.d. värdshus med dess 

sjötomt med anor från 1920-talet, samt Åsa-

stugan med koppling till 1900-talets rekrea-

tionsaktiviteter.

3+43+4

0 140 28070 m

Karaktarsområden
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Åsastugans funktion är kopplad till 
friluftsaktiviteter på Åsakullen under 1900-talet. 

Strands f.d pensionat, numera privatbostad.

11 22

Utsiktsplats på kallmurad terrassering. 

33

44

Enkel trappa med järnräcke 
leder ner till sten- och 
betongfundament för tidigare 
brygga.

KULTURSPÅR AV REKREATION

 ■ Anlagd utsiktsplats på kallmurad terrassering 

med enklare järnräcke (3). 

 ■ Terränganpassad trappa av trä och jord leder 

ner till sten- och betongfundament till tidi-

gare badbrygga (4).  
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0 160 32080 m

Karaktarsområden

Betesmarker

Karaktärsområde Betesmarker består av 
gårdsnära kulle i norra delen samt Åsakullen i 
södra delen av Brunnsnäs ägor. 

Avgränsning
 ■ Trädbevuxna höjder med tydlig historisk 

koppling till äldre agrar verksamhet. 

Kulturhistoriskt sammanhang
 ■ Betesmarker som varit i drift under Brunns-

näs säteri troligen sedan åtminstone slutet av 

1700-talet, innehållande äldre markanvänd-

ningsgränser och äldre lövträd.

Landskapet och bebyggelsen
Beskrivning av värdebärande karaktärsdrag

 ■ Delvis röjda betesmarker med höjder som möj-

liggör en storslagen utsikt över närliggande 

områden och Åsunden. Det gårdsnära norra 

berget har dramatisk avsats mot bäckfåra. 

Röjd mark synliggör berg i dagen och äldre 

ekar vittnar om områdets tidsdjup. Åsakullens 

södra delar är en biologiskt rik lövskogsmiljö, 

medan norra delarna främst rymmer brukad 

barrskog. 

 ■ Enstaka vindskydd för betesdjur och rik 

mängd av kulturspår bidrar till karaktär av 

historisk agrar miljö. 

Åsakullen

Gårdsnära
BYGGNADERNA

Vindskydd för betesdjur 
 ■ Vindskydd med kallmurad stengrund, obehan-

dat lockpanel och tegelklätt sadeltak. Spröj-

sade fönster och guldfärgad plankdörr med 

äldre beslag. Troligen nyligen restaurerad, 

sammanfaller med byggnad på ekonomiska 

kartan från 1935. 

Vindskydd för betesdjur på 
gårdsnära beteshage. Röjd 
mark med berg i dagen och 
äldre lövträd.

0 140 28070 m

Karaktarsområden
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KULTURSPÅR AV AGRAR VERKSAMHET 

Kulturspår av agrar verksamhet är koncentrerat 
till Åsakullens skogsbryn samt vid mötet mellan 
den gårdsnära betesmarken och odlingsmarken. 
Vid 1800-talets början brukades jorden enbart  
mellan dessa höjder, medan övrig mark utgjordes 
av ängs- och betesmark.

Fältstensmurar
Fastighetsgränserna inom planområdet är i prin-
cip oförändrade sedan 1770-talet. Äldre stenmu-
rar är historiskt sett enbart gränser mellan olika 
markslag - betesmark, ängsmark, fägata - inom 
Säteriet Brunnsnäs marker. Samtliga markan-
vändningsgränser i detta avsnitt utgör möjlig rest 

av inhägnad mellan betesmark och ängsmark alter-

nativt odlingsmark. De sammanfaller med en gräns 

på Enskifteskartan 1810 och Häradsekonomiska 

kartan 1890/97, vilket indikerar en ålder åtmins-

tone äldre än 1897.

1. (markering på karta)

 ■ Bakgrund: Karaktärsdrag: Långsträckt, bitvis 

bred och hög, bitvis borttagen. Sträckning 
längs Åsakullens västra rand, strax öst om 
bäck. Främst större, rundade stenar, kraf-

tigt mossbevuxna. Möjligtvis enkelmur, 
där murens botten är bredare än dess topp. 
Den instabila konstruktionen har till följd 
att djuren inte gärna håller sig nära muren 
då de lärt sig att sten kan falla ner.

11

0 160 32080 m

Karaktarsområden

1

2

3

4a 4b

5

6
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4a4a

22 33

2. (markering på karta)

 ■ Karaktärsdrag: Långsträckt, bred stenmur. 
Troligen tidigare sammanhängande med 
(1). Sträcker sig längs Åsakullens nord-
västra rand, strax öst om grusväg. Främst 
större, oregelbundet rundade stenar, kraf-
tigt mossbevuxna. Avslutas mot bergskant.

3. (markering på karta)

 ■ Karaktärsdrag: Långsträckt stenmur längs 
Åsakullens östra rand, längs grusväg. 
Främst större, rundade stenar, kraftigt 
mossbevuxna. 

4. (markering på karta)

 ■ Karaktärsdrag: Långsträckt stenmur i två 
partier längs gårdsnära säterihagens södra 
rand, med främst större, rundade stenar, 
kraftigt mossbevuxna. Västra partiet 
avslutas med större stenblock (4a). Mellan 
partierna finns öppning, 3 m bred. Östra 
partiet sträcker sig längs delar av grusvä-
gen (N-S), längs beteshagen och avslutas 
söder om ladugården (Ö-V) (4b). 

4b4b
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55 66

Hägnadssystem 

5. (markering på karta)

 ■ Bakgrund och ålder: Möjlig del av hägnads-
system, betesfålla, pg.a dess skarpa vinkel. 
Troligtvis sammanhängande med övriga 
stengärdesgårdar som sammanfaller med 
en gräns på häradsekonomiska kartan vil-
ket indikerar en ålder äldre än 1897.

 ■ Karaktärsdrag: Låg stenhägnad i vinkel (L-
formad), lokaliserad där Åsakullens norra 
del möter grusväg. Främst större, rundade 
stenar, kraftigt mossbevuxna. 

6. (markering på karta)

 ■ Bakgrund: Hägnadssystem, bestående av 1 
fålla och 1 fägata. Troligtvis sammanhäng-
ande med övriga stengärdesgårdar som 
sammanfaller med en gräns på häradseko-
nomiska kartan vilket indikerar en ålder 
äldre än 1897.

 ■ Karaktärsdrag: Fållan är närmast kvadra-
tisk, 5 x 5 m, begränsad av stenmurar. I 
fållans östra mitt är en öppning, 2 m br, 
utifrån vilken en fägata leder. Fägatan är 
19 m l (Ö-V) och 2 m br, begränsad på båda 
sidor av enkla stenrader, 0,5 m br och 0,3 - 
0,5 m.
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0 50 10025 m

Karaktarsområden

11

Karaktärsområde bergig, skogig bäckmark 
avgränsas. Lokalisering för kulturspår av Efraim 
Ranks verksamhet markeras med 1. 

Avgränsning
 ■ Nordvästra delen av planområdet dominerat 

av skogsinramad bäckfåra och inkörsväg från 

landsvägen. 

Kulturhistoriskt sammanhang
 ■ Bäckmiljö främst präglad av 1900-talets bibel-

verksamhet och anläggande av väg in i områ-

det under 1940-talet.

Landskapet
Beskrivning av värdebärande karaktärsdrag

Delområdet präglas av bäckfåra i V-Ö riktning med 

dramatisk höjdskillnad mot betesmark och bevuxen 

slänt mellan Brunnsnäs säteris ägogräns och modern 

bebyggelse norrut. Vägdragning i N-SV korsar bäcken 

och delar området i en östlig del med glest bevuxen 

naturmark och en västlig del med brukad barrskog.

Bergig, skogig bäckmark

Betongkulvert över Brunnsbäcken. Plakat med 
texten ”Vägen till Åsakullen byggdes år 1946” 
uppsatt på dess östra sida. 

Slingrande och terränganpassad grus/asfaltsväg 
delar området mellan glest bevuxen naturmark 
och brukad barrskog.

0 140 28070 m

Karaktarsområden
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Spår av Efraim Ranks verksam-

het på Brunnsnäs under 1900-ta-

lets första decennier är utspridd 

till fyra lokaler inom Säteriom-

rådet: vid beteshagens bergskant 

mot norr (1), 

KULTURSPÅR AV EFRAIM RANKS VERK-
SAMHET, TIDIGT 1900-TAL
Gårdsnära beteshagens bergvägg mot bäckfåran har 

nyttjats som kuliss för Efraim Rangs missionsverk-

samhet som bedrevs i början av 1900-talet (se också 

Säteriområdet).

Beskrivning av värdebärade karaktärsdrag

 ■ Övrig kulturhistorisk lämning i form av 

samlingsplats, bestående av en anlagd utom-

huskyrka, ca 50x15-25 meter. Belägen i slutt-

ning mellan bäck och betesmarkens norra 

bergskant. Platsen är glest bevuxen med bl.a. 

äldre ekar, omgärdad huvudsakligen av låga 

stenmurar. 

 ■ Fyra tätt intill varandra resta stenar står upp-

resta framför en flat liggande sten. Altarsten 

vilar ovanpå en rest sten fastsatt med järnbult, 

och sammantaget bildas en predikstol. Söder 

om altaret, mot klippavsatsen, har två rader 

med huggnda sittstenar anlagst. Fyra resta si-

dostenar markerar gränsen för ”Stenkyrkan”.

Predikstol av stenblock uppförd 
tidigt 1900-tal. Predikstolen vänder 
sig mot klippatsatsen, mot syd. 
Trappsteg leder till en flat liggande 
sten med inskription: CURSUS 1911/
DONAVII. Altarstenen ovanför är 
fastsatt med en järnbult i en rest sten, 
med inskriptionen: CA IILLHONOM/
LEVANDE STENEN. 

Fornlämningsplatsen i sin 
helhet. Vy mot sydväst. De tre 
resta sidostenarna är ca 1,5 
meter höga. Stenen i SÖ har 
inskriptionen LAURA RANG / 
LUNDSBORG / 3.3.1831 / 20.11.1915. 
Stenen i SÖ hörnet av området 
har inskriptionen HELIGT/ 
HERRANOM. Stenen i SV hörnet 
har inskriptionen: BIBELKURSEN 
/ 1912. 
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Synbild

I det följande analyseras den agrara miljöns värde-

fulla karaktärsdrag med hjälp av en synbildsredo-

visning. 

Ett urval på 5 synbilder har gjorts. I dessa synbilder 

kan kulturmiljön som helhet särskilt väl upplevas. 

Varje synbild fungerar som en samlad, visuellt kon-

denserad bild av de företeelser och sammanhang 

med kulturhistoriska värden som identifierats i ut-

redningen.
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Synbild 1. Brunnsnäs säteri från Ulricehamns 
centrum.

Synbild 2. Från östra långsidan av lindallén mot 
ekonomibyggnader och arrendebostad.

Synbild 4. Från grusväg som korsar åkermarken i 
N-S riktning mot parkallé och Ulricehamn.

Synbild 3. Från grusväg öst om Åsakullen, mot 
trädallé samt bostads- och ekonomibyggnader. 

Synbild 5. Från slutet av grusväg i västra delen av 
planområdet mot beteshage.

1 2

4 5

3
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Vid randen av Vid randen av 
beteshagar, beteshagar, 

ekonomibyggnader ekonomibyggnader 
och arrendebostad och arrendebostad 

med agrar röd/vit/gul med agrar röd/vit/gul 
färgsättning. färgsättning. 

1

2

Odlingsmark inom Odlingsmark inom 
yta som under tidigt yta som under tidigt 
1800-tal bestod av 1800-tal bestod av 

grusade gångar inom grusade gångar inom 
park med engelsk park med engelsk 

prägel.prägel.

3

Äldre trädallé med kraftigt Äldre trädallé med kraftigt 
hamlade holländska lindar. hamlade holländska lindar. 

Nyklassicistisk, samlad Nyklassicistisk, samlad 
säterimiljö på sjönära ås. säterimiljö på sjönära ås. 

Yngre björkallé Yngre björkallé 
längs bäckfåralängs bäckfåra

Säterianläggningens Säterianläggningens 
samspel med vattnet samspel med vattnet 

möjliggörs genom glest möjliggörs genom glest 
bevuxen gräsäng.bevuxen gräsäng.

Röjd beteshage på Röjd beteshage på 
höjd med äldre löv- höjd med äldre löv- 

och barrträd. och barrträd. 

Förgrenad infartsväg Förgrenad infartsväg 
av äldre karaktär.av äldre karaktär.

Trädallé berättar om Trädallé berättar om 
historisk beskärning historisk beskärning 

och 1800-talets och 1800-talets 
trädgårdsideal. trädgårdsideal. 

Stengärdesgård markerar f.d. Stengärdesgård markerar f.d. 
engelska parkens södra avslut engelska parkens södra avslut 

där odlingsmark tar vid. där odlingsmark tar vid. 

Grusad vägsträckning Grusad vägsträckning 
anpassad efter Åsakullens anpassad efter Åsakullens 

slänt.slänt.

Barr och lövskogsbevuxen Barr och lövskogsbevuxen 
sluttning med sluttning med 

kulturhistoriska lämningar kulturhistoriska lämningar 
av f.d. fädrift.av f.d. fädrift.

Minnesstenar och Minnesstenar och 
domarringsliknande domarringsliknande 

stenstrukturer stenstrukturer 
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Stengärdesgård som tydligt avgränsar Stengärdesgård som tydligt avgränsar 
röjd beteshage med äldre träd från röjd beteshage med äldre träd från 

odlingsmark. odlingsmark. 

Odlingsmark med hävd sedan åtminstone Odlingsmark med hävd sedan åtminstone 
1770-talet, vars öppenhet genererar långa 1770-talet, vars öppenhet genererar långa 
siktlinjer mot Åsunden och Ulricehamn.siktlinjer mot Åsunden och Ulricehamn.

Parkallé med hamlade lindar.Parkallé med hamlade lindar.

4

5
OdlingsröseOdlingsröse

GrusvägGrusväg

Slingrande grusvägar anpassade Slingrande grusvägar anpassade 
efter landskapets förutsättningarefter landskapets förutsättningar

Stengärdesgårdar avgränsar Stengärdesgårdar avgränsar 
beteshage från odlingsmark. beteshage från odlingsmark. 
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Kommunala planeringsunderlag
 ■ Älvsborgs Länsmuseum (1994) Brunnsnäs 

Säteri. Kulturhistoriskt utredning. 

 ■ Ulricehamns kommun (2002) Kulturmiljö-

program.

Stadsbyggnadskontorets arkiv
 ■ Handlingar på fastigheter Brunnsnäs 2:9, 

Brunnsnäs 2:8 samt del av fastigheterna Boge-

sund 1:3, Bogesund 1:4 och Brunn 11:95, Ulrice-

hamns kommun.

GIS och kartor
 ■ Grundkarta: Topografiska kartan, Lantmäte-

riet Geodatasamverkan.

Lantmäteriet Historiska kartor

 ■ 15-BRH-7 Enskifteskarta Ulricehamn 1810

 ■ J112-34-17 Häradsekonomiska kartan Ulrice-

hamn 1890-1897

 ■ Brunn J133-7D2b62 Ekonomiska kartan 1960

Lagar, förordningar och föreskrifter
 ■ Plan- och bygglag

 ■ Boverket, PBL Kunskapsbanken, Förvansk-

ningsförbudet. http://www.boverket.se/

sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/

KÄLLFÖRTECKNING

teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan-

--och-bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-

tomter/forvanskningsforbudet/

 ■ Boverket, PBL Kunskapsbanken, Varsam-

hetskravet. http://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/

kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-

bygglagen/krav-pa-byggnadsverk-och-tomter/

varsamhetskravet/

 ■ Boverket, PBL Kunskapsbanken, Underhåll. 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsban-

ken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/

kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/krav-

pa-byggnadsverk-och-tomter/underhall/

Metoder och rekommendationer
 ■ Riksantikvarieämbetet, Plattform för kultur-

historisk värdering och urval. http://www.

raa.se/kulturarvet/vardering-och-urval/
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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. 

Sammanfattad bedömning 
Sammantaget väntas planprogrammet bidra till positiv påverkan på Brunnsnäsområdets 
friluftsvärden och bidra till att stärka värdena i riksintresset för friluftsliv. Allmänhetens 
tillgång till området kommer öka genom att ett nytt friluftsområde och nya leder föreslås 
anläggas i området. Därutöver föreslås en utökning av möjligheterna för bad och båtplatser i 
området. Sammantaget väntas en sådan utveckling stärka de befintliga samt tillföra nya 
kulturella ekosystemtjänster med värden för rekreation och hälsa.  

Stadsdelsutvecklingen i området riskerar att ha en negativ påverkan på områdets 
naturvärden. Området är i dagsläget oexploaterat och innehåller ett flertal värden för djur 
och växtlighet. Exploatering i området bedöms riskera att medföra negativ påverkan på de 
värden som riksintresset för naturvård avser bevara. Sammantaget väntas 
stadsdelsutveckling i området ha en övervägande negativ påverkan på ekosystemtjänster  

Flertalet kulturhistoriska lämningar finns inom området som kan komma att påverkas 
negativt av exploatering. Säteriet är utpekat i kommunens kulturmiljövårdsprogram och ska 
bevaras. Utvecklingen av en ny stadsdel i Brunnsnäs kommer dock att påverka upplevelsen 
av säteriområdet och av kringliggande miljöer. Inom planområdet finns även äldre 
betesmarker och rester av en tidigare parkmiljö med tillhörande allé. 
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Checklista för planprogram Brunnsnäs 

Hur påverkar planens utformning och innehåll följande: 

Riksintresse Positiv    Ingen     Negativ 

Naturvård   X 

Kulturmiljövård  X  

Rörligt Friluftsliv MB 4:2  X  

Friluftsliv MB 3:6 X   

Försvarsmakten  X  

Energi  X  

Värdefulla ämnen och material  X  

Övriga  X  

Kommentar: Hela planområdet ligger inom riksintresse för naturvård (Åsunden-Torpasjöområdet). Värden 
inom riksintresseområdet utgörs b.la. av ädellövskogar, sumpskog, ekhagar med grova träd och historiska 
odlingsmiljöer. Samtliga av dessa värden återfinns inom programområdet. Exploatering i området riskerar 
att medföra negativ påverkan på de värden som riksintresset avser bevara. Inom planprogrammet ska 
områdets naturvärden utredas för att exploatering ska ske med hänsyn till riksintresset.  

Delar av planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv MB 3:6 (Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet). 
Enligt riksintressets värdebeskrivning anges bebyggelse som en av de åtgärder som påtagligt kan skada 
riksintresset medan utveckling av informationstillgång, skyltning, leder, parkeringsmöjligheter etc. kan 
stärka riksintresset. Planprogrammet syftar delvis till att möjliggöra utveckling av en ny stadsdel vilket 
innebär att bebyggelseutveckling kan ske inom riksintresseområdet. Detta bedöms kunna innebära viss 
negativ påverkan. Planprogrammet ska dock även utreda förutsättningarna för samt föreslå en utveckling av 
ett friluftsområde vid Åsastugan och Åsakullen samt en ny dragning av Åsundenleden. Utvecklingen av 
friluftslivet i området ska ta hänsyn till både landbaserat och vattenbaserat friluftsliv. Planprogrammet kan 
därmed bidra till att stärka riksintresset i och med att förutsättningar för bevarande och utveckling av 
riksintresseområdets värden skapas. Sammantaget bedöms den positiva påverkan på friluftslivet överväga 
eventuell negativ påverkan. Inom programområdet ska friluftslivet utredas för att exploatering ska ske med 
hänsyn till riksintresset. 
I och med utvecklingen av ett friluftsområde vid Åsakullen bedöms skötseln av skogsområdet att långsiktigt 
styras från produktionsgranskog och mot rekreationsskog med ökad andel lövskog. Detta kan innebära 
positiva effekter på de värden som Riksintresse naturvård och Riksintresse friluftsliv avser bevara. Detta 
bedöms även till viss del kunna kompensera för annan negativ påverkan på naturvärden till följd av 
exploatering.  

Hela planområdet ligger inom Trafikverkets utredningsområde för en eventuell sträckning av den framtida 
höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Med avseende på planområdets läge i staden samt de övriga 
riksintressen som området berörs av bedöms det inte sannolikt att området i framtiden kan bli en del av 
järnvägsområdet. Planprogrammet bedöms därmed inte påverka riksintresset. 
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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: Delar av området ligger inom Kråkebo naturreservat som ingår i Natura 2000. En utveckling av 
friluftsområdet vid Åsakullen kan medföra en negativ påverkan på naturreservatets värden exempelvis genom 
ökat antal besökare. Inom planprogrammet ska friluftslivets potentiella påverkan på naturreservatet utredas. 

För Åsunden gäller utökat strandskydd om 300 meter och delar av planområdet ligger inom 
strandskyddsområdet. För att möjliggöra utveckling av en ny stadsdel kommer delar av strandskyddet att 
behöva upphävas. Planprogrammet ska föreslå en ny dragning av Åsundenleden inom Brunnsnäs för att öka 
allmänhetens tillgänglighet till vattnet.  

Inom programområdet finns alléer som faller in under generellt biotopskydd, det är möjligt att fler generellt 
skyddade biotoper, så som odlingsrösen och stenmurar i jordbruksmark, finns inom området. Allén ska skyddas 
och bevaras vid exploatering i området men det är möjligt att dispens kan behöva sökas för andra eventuella 
skyddade biotoper. Negativ påverkan på generellt skyddade biotoper kan inte uteslutas. 
Naturvärdesinventering ska genomföras inom planprogrammet.   

Programområdet består delvis av småbrutet landskap med strand-, bäck- och dikesmiljöer vilket är lämpliga 
miljöer för bland annat fågel, groddjur och fladdermöss. Flertalet rödlistade fågelarter har noterats i 
området. Exploatering i området kan innebära negativ påverkan på arter som omfattas av 
artskyddsförordningen. Artinventering krävs.  
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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: Exploatering i området kan komma att påverka miljökvalitetsnormer för Åsunden genom 
exempelvis effekter av ökad båttrafik i anslutning till strandkanten. Dagvattenhantering behöver utredas 
för att Åsunden inte ska påverkas negativt.  

I brunnsbäcken finns pågående vattenverksamhet (dämme). Utrivning av dämmet är planerat och beräknas 
genomföras under 2021 vilket bedöms ge positiva ekologiska effekter. Exploatering kan innebära ny 
vattenverksamhet i området exempelvis i form av brygga och dammar.  

Området är, med undantag av säteriområdet, obebyggt. Vid exploatering kommer andelen hårdgjorda ytor 
i området att öka och därmed även dagvattenmängden. Dagvattenutredning ska genomföras. 

Strandzonen är översvämningspåverkad vilket behöver tas hänsyn till vid exploatering. Även lågpunkter och 
rinnvägar behöver hanteras. Dagvattenutredning behövs för att exploatering ska kunna ske med hänsyn till 
översvämning, skyfall och lågpunkter. 

Övriga: Brunnsbäcken är en viktig öringlokal som kan komma att tillfälligt påverkas av exempelvis 
vägbygge/broar. 

Luft Positiv Ingen Negativ 

Miljökvalitetsnorm  X  

Utsläpp   X 

Lukt  X  

Kommentar: Planprogrammet bedöms inte innebära att gällande miljökvalitetsnormer för luft kommer att 
överskridas. Framtida trafiksituation, energiförsörjning mm är dock i dagsläget osäkert. Vidare utredning 
av luftkvalitet kan behöva utredas vidare vid detaljplaneläggning. Utveckling av en ny stadsdel och 
friluftsområde kommer att leda till att trafiken i området ökar vilket genererar ökade utsläpp. Negativ 
påverkan från utsläpp bedöms dock inte vara betydande. 

Mark Positiv    Ingen     Negativ 

Förorenad mark  X  

Radon  X  

Skred/ras/erosion   X 

Kommentar: Delar av området utgörs av ej fastmark. Delar av området är utpekat som aktsamhetsområde 
för skred. Delar av strandzonen har potentiellt hög eroderbarhet. Den södra delen av området innehåller 
instabila slänter med mycket kraftig lutning. Geoteknisk utredning krävs. 
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Säkerhet Positiv    Ingen     Negativ 

Buller/vibrationer   X  

Trafiksäkerhet  X  

Farligt gods  X  

Explosion (Seveso anl.)  X  

Kommentar: Bedöms ej påverkas. 

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: Området är i gällande översiktsplan inte utpekat som ett stort opåverkat område. Däremot är 
det oexploaterat. Föreslagen exploatering bedöms påverka den orörda och i dagsläget tysta miljön genom 
att tillföra stadsljud. Nya bostäder som tillskapas i området kommer dock ha nära till tysta och ostörda 
miljöer i form av ett nytt friluftsområde och befintligt naturreservat i söder.  

Goda förutsättningar finns för att skapa bostäder och boendemiljöer med god trygghet och goda 
ljusförhållanden. 

Viss grönska/växtlighet riskerar att försvinna vid exploatering. De boendemiljöer som tillskapas kommer 
däremot ha närhet till grönska och växtlighet. Inom planprogrammets område ska även nya park och/eller 
naturområden utvecklas.  

Intentionen är att planprogrammet ska redovisa en blandad bostadsbebyggelse med funktioner så som 
kommunal service, kontor och andra typer av verksamheter. Detta har en positiv inverkan på service, 
arbetstillfällen och tillgång till service i området. Utvecklingen av en ny stadsdel förbättrar tillgängligheten 
generellt på den västra sidan av Åsunden. 

Genom intentionen att tillskapa kommunal service, exempelvis förskola och skola i området, samt 
utveckling att nytt friluftsområde skapas förutsättningar för en barnvänlig boendemiljö i närområdet. 
Därutöver finns det goda förutsättningar att tidigt fånga barnperspektivet i planeringen av området. 
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Fritid/rekreation Positiv    Ingen     Negativ 

Friluftsliv/rekreationsområde  X   

Fiske- och jaktmarker  X  

Vandringsled/vattenled X   

Övrigt  X  

Kommentar: Planprogrammet ska utreda förutsättningarna för samt föreslå en utveckling av ett 
friluftsområde vid Åsastugan och Åsakullen samt en ny dragning av Åsundenleden utmed sjökanten. 
Utvecklingen av friluftslivet i området ska ta hänsyn till både landbaserat och vattenbaserat friluftsliv. 
Planprogrammet kan därmed bidra till att stärka områdets värden för friluftsliv och rekreation. 

Kulturmiljö Positiv    Ingen     Negativ 

Fornminne    X 

Byggnadsminne  X  

Kulturmiljövårdsprogram   X 

Övrigt   X 

Kommentar: Flertalet kulturhistoriska lämningar finns inom området som kan komma att påverkas av 
exploatering. Arkeologisk utredning steg 1 ska utföras. Arkeologisk utredning steg 2 kan komma att bli 
aktuellt inom planprogrammet eller vid detaljplaneläggning. 

Säteriet är utpekat i kommunens kulturmiljövårdsprogram och ska bevaras. Utveckling av en ny stadsdel 
kommer dock att påverka upplevelsen av säteriområdet och av kringliggande miljöer. Inom planområdet 
finns även äldre betesmarker och rester av en tidigare parkmiljö med tillhörande allé. Inom 
planprogrammet ska områdets kulturvärden utredas för att exploatering ska ske med hänsyn till dessa.  
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Sker exploatering i enlighet med 

befintliga planer, program, riktlinjer? 

Ja    Nej     Kommentar 

Detaljplan (befintlig användning-ny användning)   Området är ej detaljplanelagt 

Översiktsplan x x I nu gällande ÖP (2021) föreslås 
området vid Åsastugan användas för 
verksamheter i strandnära läge (LIS) 
med inriktning mot 
friluftsliv/turism. 
Planprogrammets föreslagna 
utveckling av Åsastugan ligger 
därmed i linje med gällande ÖP. 

I nu gällande ÖP (2021) är området 
inte föreslaget för ny 
bostadsbebyggelse. Gällande ÖP ger 
därmed ingen vägledning för 
utveckling av området vad gäller ny 
bostadsbebyggelse. 

Granskningsförslaget av kommunens 
nya ÖP pekar ut området för ny 
bebyggelse och för nytt 
friluftsområde.  

Fördjupad översiktsplan x  Området vid Kråkebo naturreservat 
och Åsastugan nämns i fördjupad 
översiktsplan för Ulricehamns tätort. 
Höga natur- och kulturvärden ska 
bevaras och allmänhetens tillgång 
till strandkanten ska säkerställas 
genom en omdragning av 
Åsundenleden. Med avseende på 
Kråkeboområdet ligger 
planprogrammet i linje med FÖP. 

I samband med att kommunens nya 
översiktsplan får laga kraft 
(beräknas kvartal 1, 2022) upphör 
FÖP:en att gälla. 

Grönplan X  Grönplanen pekar ut gröna stråk och 
områden med rik biologisk mångfald 
inom programområdet. 
Programförslaget ska utformas med 
hänsyn till utpekade gröna stråk, 
påverkan på naturvärden ska 
utredas. 

Med avseende på Grönplanen ligger 
planprogrammet i linje med detta. 
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Övrigt X 

 
 Programförslaget ska utformas så att 

Riktlinjer för naturvård och 
ekosystemtjänster i Ulricehamns 
kommun följs. Naturvärden och 
ekosystemtjänster ska utredas för 
att dessa värden på ett adekvat sätt 
kan vägas mot andra intressen. 

Programförslaget ska utformas så att 
Riktlinjer för stadsbyggnad följs. 

Undersökningar, analyser Ja    Nej     Önskvärt Motivering 

Behöver en naturvärdesinventering 
utföras? (Översiktlig/detaljerad)  

X   Området bedöms ha höga 
naturvärden. Kunskapen om dessa är 
begränsad. 

Behöver en ekosystemtjänstanalys 
utföras? (Översiktlig/detaljerad)  

X   Området bedöms potentiellt 
innehålla flera ekosystemtjänster 
som kan påverkas av exploatering. 
Kunskapen om ekosystemtjänsterna i 
området är begränsad. 

Behöver en geoteknisk undersökning 
utföras? 

X   Områdes bedöms ha förutsättningar 
för ras, skred och erosion. 

Behöver en vatten-/dagvatten-
/avloppsutredning utföras? 

X   Området är idag oexploaterat. 
Förutsättningar för översvämning till 
följd av skyfall finns. 

Behöver en landskapsanalys utföras? X   Området är idag oexploaterat. 
Landskapsbilden kommer att 
påverkas. Detta utreds i samband 
med kulturmiljöutredning. 

Behöver en miljöinventering av 
förorenade områden (MIFO) utföras, 
eller en miljöteknisk undersökning? 

 X  Området är inte utpekat som 
potentiellt förorenat område i 
Länsstyrelsens EBH-stöd. 

Behöver skyddsåtgärder eller 
ekologisk kompensation utredas? 

X   Området bedöms ha höga 
naturvärden. Kunskapen om dessa är 
begränsad. Skyddsåtgärder eller 
ekologisk kompensation ska utredas i 
samband med 
naturvärdesinventering. 

Behöver en samhällsekonomisk 
kostnadsnettoanalys genomföras?  

  X Kommunen saknar för närvarande 
modell för detta men kostnad bör 
utredas inom planprogrammet.  

Behöver en bullerutredning utföras?   X  Bullerutredning kan vara aktuellt vid 
detaljplaneläggning men troligtvis 
behövs det ej. En sådan utredning är 
inte aktuell inom planprogrammet.  

Övriga undersökningar, analyser X   Arkeologisk utredning och 
kulturmiljöutredning ska utföras. 
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Klimat Ja    Nej     Motivering 

Kan planen genomföras så att den bidrar till att 
klimatpåverkan minskas 

 X Bostadsexploatering i ett tidigare 
obebyggt område kommer att 
innebära viss negativ klimatpåverkan. 
Detta kan dock kompenseras med 
exempelvis klimatvänliga val av 
material, energiförsörjning etc.  

Planprogrammet kan ge riktlinjer för 
detta men kan ej styra det. 

Behöver anpassningar till klimatförändringar 
utföras i samband med planens genomförande? 

X  Strandområdet är 
översvämningspåverkat och hänsyn 
behöver tas till ökade 
nederbördsmängder.  

Utvärdering Ja    Nej     Motivering 

Kan planen upplevas som kontroversiell? X  Exploatering planeras i ett naturskönt 
och oexploaterat område. Produktiv 
jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse. Området ligger i ett 
tydligt blickfång från centrala 
Ulricehamn. 

Innebär förslaget tydliga motsättningar mellan 
olika intressen? 

X  Samhällsnyttan av ny exploatering i 
området kommer behöva vägas mot 
bland annat naturvärden, 
kulturmiljövärden och 
rekreationsvärden. 
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Sammanfattad schematisk analys av potentiell påverkan på ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster  Sammantagen 

bedömning 

Kommentar 

Bedömning av påverkan 
på stödjande 
ekosystemtjänster 

Övervägande negativ 
påverkan 

Skogsområdet vid Åsakullen och allén vid säteriet ska 
bevaras. Intentionen är att i den mån det är möjligt 
även bevara spridningsvägar, livsmiljöer etc. vilket 
har en skyddande effekt på befintliga stödjande 
ekosystemtjänster. Vid utveckling av en ny stadsdel 
kommer dock negativ påverkan på biologisk 
mångfald, livsmiljöer mm. att ske. Förutsättningar 
kan finnas för att väga upp negativ påverkan med 
kompenserande åtgärder.  

Bedömning av påverkan 
på reglerande 
ekosystemtjänster 

Övervägande negativ 
påverkan 

Exploatering kommer bland annat att öka 
dagvattenavrinningen och risk finns för negativ 
påverkan på stranderosion, pollinering mm. 
Samtidigt bevaras områden med potential att bidra 
med luft- och temperaturreglering. En ny stadsdel 
ska planeras vilket ger förutsättningar för att skapa 
nya reglerande ekosystemtjänster i stadsmiljö. 

Bedömning av påverkan 
på försörjande 
ekosystemtjänster 

Övervägande negativ 
påverkan 

Betesmarkerna bör kunna skyddas från exploatering 
men större delen av jordbruksmarken kommer att 
tas i anspråk. Skogsområdets status som 
produktionsskog kan komma att ändras vilket 
påverkar möjligheten till råvaruutvinning.  

Bedömning av påverkan 
på kulturella 
ekosystemtjänster 

Övervägande positiv 
påverkan 

Området kommer genom föreslagen stadsutveckling 
att bli tillgängligt för fler. Tillgång till friluftsliv och 
bostadsnära grönområden förbättras. Åsundens 
rekreativa ekosystemtjänster stärks genom att 
allmänhetens tillgång till strandkanten förbättras.  

Kommentar: Se Bilaga 1 för fullständig analys. 
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Bilaga 1. Schematisk ekosystemtjänstanalys i tidigt 

planeringsskede 
Modellen för analys är framtagen med inspiration av Boverkets verktyg för 
ekosystemtjänstanalys ESTER 1.1. Analysmodellen är utvecklad för att ge en bild av vilka 
ekosystemtjänster som finns på en plats och hur befintliga ekosystemtjänster kan komma att 
påverkas av en planerad åtgärd. Bedömningarna är preliminära och avser möjlig påverkan på 
potentiella ekosystemtjänster inom planområdet. Analysen tar inte hänsyn till eventuella 
ersättningsåtgärder. Eventuell ersättning av ekosystemtjänster utreds i senare skede. 

Stödjande ekosystemtjänster 

 Bevara Stärka Skapa Skada Berörs ej Kommentar 

Biologisk mångfald 

 

X   X  Området innehåller b.la. 
gröna korridorer, 
skyddsvärda biotoper och 
miljöer som indikerar hög 
biologisk mångfald. Vissa 
värdeelement, så som 
skogsområdet i söder och 
allén, kommer att bevaras. 
Exploatering i området 
riskerar att påverka den 
biologiska mångfalden 
negativt. 

Ekologiskt samspel X   X  Exploatering kommer att 
påverka möjligheterna för 
arter att förflytta sig 
mellan naturtyper. Hänsyn 
ska tas till befintliga gröna 
stråk och förutsättningar 
finns för att delvis bevara 
eller kompensera 
spridningsvägar. Ny 
bebyggelse och belysning 
riskerar dock att utgöra 
barriärer. Ytterligare 
utredningar behövs. 

Livsmiljöer    X  Området innehåller 
sannolikt viktiga livsmiljöer 
för b.la. fåglar och 
fladdermöss vilka kommer 
att påverkas negativt vid 
exploatering. Långsiktig 
omvandling av 
Åsakulleområdet från 
produktionsgranskog till 
ökad andel lövskog kan ge 
positiva effekter på vissa 
arters livsmiljöer. Vidare 
utredningar behövs.   
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Naturliga 
kretslopp 

   X  Exploatering av 
jordbruksmark kan påverka 
de naturliga kretsloppen i 
området negativt.  

Jordmånsbildning    X   I jämförelse med dagens 
situation kommer en 
exploatering innebära en 
betydande ökning av 
andelen hårdgjord mark i 
området vilket kan påverka 
jordmånsbildningen. 

Reglerande ekosystemtjänster 

 Bevara Stärka Skapa Skada Berörs ej Kommentar 

Lokalklimat X     Grönstrukturen i området 
tillsammans med närheten 
till Åsunden kan bidra till 
luftombyte och 
temperaturutjämning. 
Dessa funktioner bedöms 
inte påverkas av 
exploatering. 

Erosionsskydd    X  Sumpskogsområdet vid 
strandkanten kan komma 
att påverkas beroende på 
hur området exploateras 
vilket kan ge upphov till 
ökad stranderosion.   

Extremväder    X  Exploatering kommer att 
öka dagvattenmängden i 
området. Strandområdet 
riskerar att översvämmas 
vid skyfall. 

Luftrening X     Skogsområdet i söder och 
allén föreslås bevaras 
vilket skyddar områdets 
luftrenande egenskaper. 
Området är inte utsatt för 
höga luftföroreningar och 
detta bedöms inte vara en 
risk i framtiden. 

Buller     X Området är inte 
bullerutsatt och buller 
bedöms inte vara en risk i 
framtiden.  

Rening och 
reglering av 
vatten 

  X X  Exploatering kommer att 
öka andelen hårdgjorda 
ytor i området vilket även 
ökar dagvattenmängden.  
Vid exploatering ska hänsyn 
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till dagvatten tas så att 
lämplig rening, fördröjning 
och/eller avledning sker. 
På så sätt kan negativ 
påverkan på nuvarande 
dagvattensituation 
kompenseras. 

Pollinering    X  Föreslagen exploatering av 
jordbruksmark kan komma 
att påverka pollinerare 
negativt. 

Reglering av 
skadedjur och 
skadeväxter 

X     Området innehåller 
värdefulla strukturer för 
skadedjursbekämpare så 
som skogsbryn, diken, 
trädridåer och alléer. 
Dessa strukturer avses 
huvudsakligen bevaras. 

Försörjande ekosystemtjänster 

 Skydda Stärka Skapa Skadas Berörs ej Kommentar 

Matförsörjning     x  De delar av området som 
består av jordbruksmark 
föreslås initialt att 
exploateras med 
bostadsbebyggelse.  

 Vattenförsörjning     x Programområdet ligger 
utmed sjön Åsunden. 
Vattenförsörjningen i 
området eller tillgången 
till vatten kommer inte 
begränsas vid exploatering. 

Mindre vattendrag finns i 
områdets norra del och 
västra del. Dessa kommer 
inte ianspråktas vid 
exploatering.  

 Råvaror    X  Ett stort område för 
produktionsskog finns i 
området. Detta utgörs av 
Åsakullen som föreslås som 
friluftsområde. Ingen 
betydande exploatering 
föreslås inom 
skogsområdet, däremot kan 
dess status som 
produktionsskog komma att 
ändras vilket påverkar 
möjligheten för 
råvaruutvinning. 
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 Energi     X Inga kända 
ekosystemtjänster för 
energiproduktion finns i 
området. 

Kulturella ekosystemtjänster 

 Skydda Stärka Skapa Skadas Berörs ej Kommentar 

 Fysisk hälsa  X X   Området är i dagsläget 
oexploaterat. Vissa 
vandringsleder sträcker sig 
genom området. Då 
planprogrammet kommer 
föreslå ett utvecklat 
friluftsliv med fler leder, 
badplatser och ett nytt 
friluftsområde kommer 
möjligheterna för fysisk 
aktivitet att öka. Området 
kommer därutöver genom 
föreslagen stadsutveckling 
att bli tillgängligt för fler 
att nyttja än i dagsläget. 

 Mentalt 
välbefinnande 

 X X X  Möjligheten till 
vattenaktiviteter så som 
fiske och bad kommer öka i 
området. Områdets orörda 
karaktär kommer däremot 
att påverkas negativt av 
stadsutvecklingen i 
området. Buller och 
ljusföroreningar kommer 
tillföras området.  

 Kunskap och 
inspiration 

  X   Möjligheten att använda 
naturen för pedagogisk 
verksamhet har potential 
att öka i samband med 
stadsutveckling och 
utveckling av 
friluftsområdet i området.  

 Social interaktion   X   Möjligheten till ökat 
friluftsliv i form av 
tillgänglighet till bad, 
vandring och annan typ av 
rekreation förväntas öka i 
samband med utvecklingen 
av området. I dagsläget är 
dessa möjligheter 
begränsade. 

 Kulturarv och 
identitet 

X X    Den föreslagna 
utvecklingen i området 
syftar till att bevara 
kulturhistoriskt intressanta 
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miljöer så som befintlig 
allé och området kring 
säteriet.  
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Undersökningssamråd tillhörande förslag till detaljplan för 
Brunnsnäs i Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 
Handlingar daterade 2021-04-21 för samråd 6 kap 6 § miljöbalken  
 

Om ärendet 

Brunnsnäs ligger vid den nordligaste delen av Åsunden, på sjöns västra sida. Områ-
det ligger 2,5 - 3 km nordväst om centrala Ulricehamn. I den kommuntäckande 
översiktsplan som kommunen för närvarande håller på att ta fram är Brunnsnäs ut-
pekat för ”tätortsutveckling”.   

Kommunen har begärt undersökningssamråd med Länsstyrelsen om föreslagen de-
taljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan.  

 

Förutsättningar för bedömningen 

Det är inte preciserat hur många bostäder kommunen avser att planlägga för i om-
rådet men för att utbyggnadsplanerna ska kunna definieras tätortsutveckling eller 
ny stadsdel bör det röra sig om ett tillkommande av minst 20 - 30 bostäder. Läns-
styrelsen har gjort sin bedömning utifrån detta antagande, samt de utpekade områ-
dena som kommunen ser som intressanta för tätortsutveckling.  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Kommunen bedömer att genomförandet av förslaget inte kan antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning.  

Området är mycket känsligt för exploatering både när det gäller riksintressen och 
allmänna intresseområden. Länsstyrelsen bedömer att kombinationen av värdefull 
jordbruksmark, förekomsten av kulturmiljöer och fornlämningar, närheten till 
skyddad natur samt förekomsten av värdefull naturmiljö sammanvägt innebär en 
risk för betydande miljöpåverkan.  

Motiv för bedömningen  

Fastigheten Brunnsnäs 2:9 utgör ca 45 hektar och består av odlingslandskap, betes-
marker och grönområden med inslag av lövträd och sumpskog som har tillhört 
Brunnsnäs säteri med anor från 1770-talet. Fastigheten är därmed som helhet av 
betydelse för natur- och kulturmiljövården och ingår i de områden som har pekats 
ut som riksintressen för naturvården och friluftslivet enligt Miljöbalken 3 kap 6§ 
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(Åsunden – Torpasjöområdet samt Åsunden, Hofsnäs, Torpasjöområdet). I direkt 
anslutning till fastigheten ligger även naturreservatet och Natura-2000 området 
Kråkebo som innehåller lövskogar med en rik flora.  
 
I värdebeskrivningen för riksintresset NRO 14160 Åsunden-Torpasjöområdet står 
följande att läsa:  
 
”Kring sjöarna finns stora områden med ädellövskogar som hyser en för regionen 
sällsynt rik och varierad lundflora. Herrgårdsmiljöernas ekhagar rymmer ett fler-
tal mycket grova träd som bl.a. hyser rödlistade insekter. Helhetsmiljön rymmer 
även flera odlingsmiljöer med lång agrarhistorisk kontinuitet. Flera ängs- och 
hagmarksobjekt ingår.”  
 
Länsstyrelsen anser att kommunens utpekande av områden (i första hand de som 
utgör jordbruksmark och i andra hand områden bestående av betesmarker med vär-
defulla och träd kulturhistoriska lämningar samt sumpskogen vid Åsundens strand) 
-som tänkbara för ny bebyggelse kan innebära påtaglig skada på riksintresset. Vi-
dare är det tveksamt om utbyggnadsförslaget kan anses uppfylla plan- och byggla-
gens 2 kap 2§ som säger att mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för samt innebära en markanvändning 
som medför en god hushållning ur allmän synpunkt. Detta då jordbruksmark avses 
tas i anspråk samt att området utgör ett stort allmänt intresse med möjlighet till fri-
luftsliv där odlingslandskapet kan ses som en del av detta värde.  
 
Råd om innehåll i miljöbedömningen 

 
Riksintressen  
Miljöbedömningen bör redogöra för värdebeskrivningarna av riksintressena 
nämnda i sjätte stycket i detta yttrande samt vilka förutsättningar som anges för sä-
kerställandet av riksintressena.  
 
Jordbruksmark  
Enligt Miljöbalken 3 kap. 4 § får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. Utredningsbehovet omfattar både jordbruksmarkens förutsätt-
ningar för avkastning i form av råvaror och dess funktion för kulturella ekosystem-
tjänster, såsom rekreationsvärde i kulturlandskapet för exempelvis friluftslivet.  
 
Vatten 
Åsunden är en större, mesotrof sprickdalssjö med i huvudsak branta stränder. Sjön 
har mycket hög biologisk funktion och utgör en vattenförekomst med miljökvali-
tetsnormer. I miljöbedömningen bör huvuddragen i åtgärdsplanen för vattenföre-
komsten redogöras, likaså vilka faktorer som är viktiga att beakta för att målen i åt-
gärdsplanen ska kunna nås.  
 



Länsstyrelsen 
Västra Götaland 

 

  
 
 

 
 

 
Sida 
3(5) 

 

 
 
Strandskydd 
Utmed Åsunden omfattar strandskyddet 300 meter från strandkant. Strandskyddets 
funktion behöver beskrivas i miljöbedömningen både utifrån allmänhetens tillgång 
till strandområdet och för att bevara strandzonens naturvärden.  
 
Naturvärden och Biotopskydd 
En naturvärdesinventering behöver tas fram med en bedömning kring vilka natur-
värden och eventuella nyckelbiotoper som förekommer inom området. Invente-
ringen bör särskilt ta fasta på objekt som generellt är biotopskyddade. Dessa bör 
särskilt lyftas fram i inventeringsrapporten. Resultatet av inventeringen bör utgöra 
en del av den samlade miljöbedömningen.  
 
Kulturmiljö 
Länsstyrelsen har fattat ett beslut om arkeologisk utredning över planerat exploate-
ringsområde och utredningen är under pågående. Huvuddragen i utredningen bör 
redogöras i en kommande miljöbedömning.  
 
I detta yttrande har planhandläggare Olof Franzén varit föredragande och beslu-
tande. I handläggningen har även medarbetare från Naturavdelningen, Landsbygds-
avdelningen och kulturmiljöenheten deltagit. 

 
Olof Franzén  
  
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Kopia till:  
Länsstyrelsen/ 
Naturadelningen, Erik Brimse 
Landsbygdsavdelningen, Fredrik Tivesjö  
Kulturmiljöenheten, Eivind Claesson 
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Upplysningar 

Planer som har påbörjats från och med 2018-01-01 ska hanteras i enligt änd-
ringarna av 6 kapitlet miljöbalken (2017:955) och miljöbedömningsförord-
ningen (2017:966). 
Efter ett undersökningssamråd ska kommunen fatta beslut om betydande 
miljöpåverkan. Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller 
emot en betydande miljöpåverkan. Beslutet ska också göras tillgängligt för 
allmänheten.  
Om kommunen beslutar att genomförandet av planen kan antas medföra be-
tydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. Inom den 
processen ska ett avgränsningssamråd hållas om miljökonsekvensbeskriv-
ningens omfattning och detaljeringsgrad. 
 

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

Att undersöka om genomförandet av en plan eller ett program kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan 

5 § Vid en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken ska identifieringen av 
omständigheter som i det enskilda fallet talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan utgå ifrån  
1. i vilken utsträckning planen, programmet eller ändringen 

a) anger förutsättningar för verksamheter eller åtgärder när det gäller lokali-
sering, typ av verksamhet, storlek eller driftsförhållanden eller genom att 
fördela resurser,  

b) har betydelse för de miljöeffekter som genomförandet av andra planer el-
ler program medför, 
c) har betydelse för att främja en hållbar utveckling eller för integreringen 
av miljöaspekter i övrigt, eller 

d) har betydelse för möjligheterna att följa miljölagstiftningen, 
2. miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen, 
3. de sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande 
egenskaper, 
4. i vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna, 
5. miljöeffekternas gränsöverskridande egenskaper,  
6. miljöeffekternas omfattning, 
7. riskerna för människors hälsa eller för miljön till följd av allvarliga 
olyckor eller andra omständigheter, 
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8. det påverkade områdets betydelse och sårbarhet på grund av intensiv mar-
kanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden eller 
andra utmärkande egenskaper i naturen, och 
9. påverkan på områden eller natur som har erkänd skyddsstatus nationellt, 
inom Europeiska unionen eller internationellt. 
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Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 
2023 
Dnr 2022/543 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023, inklusive budget, antas.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt kommunen årligen avsätta 14 kr 
per invånare och år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering 
av folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-07 från kanslichef 
2 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 
3 Ulricehamns kommun budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023, inklusive budget, antas.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-07 

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för gemensamt 
folkhälsoarbete 2023 
Diarienummer 2022/543, löpnummer 3347/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023, inklusive budget, antas.  
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt kommunen årligen avsätta 14 kr 
per invånare och år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering 
av folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2023 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter. 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår ska vara parterna tillhanda senast den 31 
oktober och fastställas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare för 
gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av folkhälsstrategtjänst, 
beloppet index uppräknas ärligen under avtalsperioden. Finansieringen av detta avtal sker 
genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen. 
 
Kommunen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samfinansierar folkhälsoinsatser, som 
regleras genom en årlig verksamhetsplan och budget, enligt 50/50 principen. Som 
finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats. 
 
Förslag och budget till Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022 har tagits fram 
efter dialogmötet mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet. Gemensamma 
prioriteringar utifrån hälsoläge och folkhälsodialog är att fokusera på grupperna barn och 
unga samt äldre oavsett funktionsförmåga. Fokusområden för verksamhetsplanen är 
jämlikhet i hälsa, meningsfull fritid och goda levnadsvanor.  
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Enligt avtalet ska antagen verksamhetsplan översändas till Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnd. 
 
Barnkonventionen 
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 har tagits fram tillsammans med 
bland annat berörda verksamheter. I några av insatserna kommer barn och unga själva att få 
utforma och genomföra aktiviteterna inom insatsen, medan i andra har det varit utförande 
verksamhet som har svarat för utformningen av insatsen. En av insatserna är inriktat på att 
stärka arbetet med barns rättigheter vilket förhoppningsvis kommer synas effekter av.  
 
Övriga konsekvenser 
Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 innehåller insatser som ska såväl 
stärka som utveckla jämställdheten och mångfalden i samt inom kommunen. Folkhälsa är en 
del av social hållbarhet vilket är en av tre delar som bidrar till hållbar utveckling och Agenda 
2030, därmed bedöms verksamhetsplanen bidra till ökad hållbarhet.  
 
Folkhälsoarbetet utgår från vilka särskilt utsatta grupper i samhället och syftar till att alla ska 
få en ökad hälsa, men framförallt de som har sämre förutsättningar till en god hälsa. Utifrån 
detta kommer verksamhetsplanen även bidra till ökad jämlikhet.  
 
Flera av insatserna som föreslås kommer vid genomförande att påverka organisationens 
utveckling genom medarbetares, invånares och brukares delaktighet. Vidare kommer denna 
utveckling att inkorporeras i ordinarie struktur och arbete.  
 
Beslutsunderlag 
1 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2023 
2 Ulricehamns kommun budget och ekonomisk redovisning lokalt folkhälsoarbete 2023 

 
Beslut lämnas till 
Författningshandboken 
Kanslichef 
Lars Paulsson, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen 
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1 Verksamhetsplan för lokalt 
folkhälsoarbete 

ödra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun inom 
sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är 
ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och 
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. 
Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det 
lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet 
för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.   
 
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen 
mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av kommunens 
folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen skickas till 
lars.paulsson@vgregion.se senast den 31 oktober. Planen blir giltig när kommunens 
ansvariga styrelse/nämnd och södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om planen.    
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2 Styrning och ledning 
Ulricehamns kommun är organiserad i en nämnd och en förvaltning. I Ulricehamns kommun 
har kommunstyrelsen allt verksamhetsansvar och är en övergripande ledningsfunktion för 
förvaltningen. Förvaltningen leds av kommunchefen. Kommunstyrelsen har utsett politiker 
med olika ansvar där fyra politiker är mer insatta i folkhälsopolitiken och -arbetet genom mer 
kontakt med folkhälsostrategen. Det är även dessa politiker som för dialog med södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden.   
 
Folkhälsostrategstjänsten är centralt placerad i kommunledningsstaben under 
kanslifunktionen. Där ingår tjänstepersoner som arbetar med den politiska processen; 
utredare, kommunjurist och överförmyndare men även tjänster som är av liknande karaktär 
som folkhälsostrategstjänsten. Dessa tjänster innefattar till exempel 
krisberedskapssamordnare och säkerhetssamordnare samt en enhet för strategi- och 
utvecklingsfrågor där strategerna i Ulricehamns kommun är placerade. Strategi- och 
utvecklingsenheten består av en enhetschef, miljöstrateg, planeringsstrateg, 
utvecklingsstrateg och folkhälsostrateg i syfte att skapa positiva synergieffekter mellan dessa. 
Placeringen möjliggör arbete med hela kommunen och närhet till förvaltningsledning samt 
politiska forum.  
 
De politiska forum som behandlar folkhälsofrågorna är kommunstyrelsen framförallt genom 
de politiker som arbetar mer med folkhälsopolitik vilka har samlats i ett folkhälsostrategiskt 
råd, men även genom kommunfullmäktige. Rådet är ett rådgivande och icke-beslutande 
organ vars uppgift är överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan 
politiska företrädare och förvaltningens företrädare. Rådet träffas regelbundet under året och 
består utöver politiker av folkhälsostrateg och strategi- och utvecklingschef. 
Folkhälsostrategen har också tillgång till förvaltningsledning och respektive sektors 
ledningsgrupp när det är relevant. I arbetet med Ulricehamns kommuns flera temaveckor, 
där ett flertal syftar till att stärka folkhälsan, har en styrgrupp tillsats bestående av samtliga 
sektorschefer och leds av kommunikationschef där bland annat folkhälsostrategen är 
föredragshållare. Vidare deltar också folkhälsostrateg i lokal närvårdssamverkan, i det lokala 
brottsförebyggande rådet och ett flertal andra lokala arbetsgrupper.  
 
Målen och insatserna i verksamhetsplanen läggs in i Ulricehamns kommuns system för 
verksamhetsplanering och uppföljning, Stratsys. Där fördelas ansvaret till respektive sektor, 
verksamhet och enhet där dessa sedan rapporterar och analyserar hur de arbetat med de mål 
och insatser de ansvarar för. Genom detta arbete kommer målen och insatserna in i 
respektive ansvarig chefs verksamhetsplan som sedan förankrar och arbetar med insatserna 
tillsammans med sina medarbetare. Verksamhetsplanerna är tänkta att användas vid 
medarbetarsamtalen där varje medarbetare fördelas uppgifter att särskilt arbeta med. Alla 
medarbetare i kommunen kan via intranätet se sin enhets verksamhetsplan i Stratsys, där de 
relevanta insatserna och målen från verksamhetsplanen återfinns. Som underlag till 
budgetprocessen gör Ulricehamns kommun en omvärldsanalys där folkhälsostrateg bidrar 
med en del som tillsammans med andra kommunövergripande områden utgör ett stöd till 
sektorernas och verksamheternas omvärldsanalyser.   
 
De prioriterade grupperna kommer ges möjlighet till inflytande och delaktighet genom att 
utformningen av insatserna görs i samverkan med representanter från grupperna, samt 
evidensbaserade metoder och aktiviteter. Detta genomförs regelbundet i dialog med 
deltagare, kommunala råd och civilsamhälle.   
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3 Utgångspunkter för samverkansavtal 
och verksamhetsplan 

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet 
medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan 
kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom 
samverkansavtalet. 
Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen 
för folkhälsoarbetet 

 Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  

 FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att alla 
ska inkluderas och ingen lämnas utanför.    
 

Exempel på regionala/lokala styrande dokument och uppdrag som ligger 
till grund för prioriteringar och insatser 
Regionala dokument 

 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  
 Kraftsamling fullföljda studier  
 

Kommunala dokument 
 Översiktsplan för Ulricehamns kommun.  
 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 
 Handlingsplan för ANDT förebyggande arbete (förslag på ny handlingsplan 

beslutas om i september 2021, vid bifall börjar den gälla 2022 och innefattar 
ANDTS) 

 Handlingsplan för jämställdhet. 

3.1 Ökad jämlikhet i hälsa en förutsättning för 
hållbar utveckling  

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s 
Agenda 2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Främjande och 
förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är integrerade i målens alla delar. 
Målen förenar även ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för 
folkhälsoarbetet, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor 
eller rättigheter och enskilda sakfrågor.   
I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara 
hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och 
utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att 
ingen lämnas utanför.   
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3.2 Bestämningsfaktorer för hälsa  
För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och 
förutsättningar. Dessa villkor och förutsättningar benämns ofta som hälsans 
bestämningsfaktorer.   
Hälsans bestämningsfaktorer består av både livsvillkor och levnadsvanor. I modellen 
nedan markerar gul färg de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de 
individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Sambanden mellan hälsans 
bestämningsfaktorer och hälsan är komplexa. Politiska beslut påverkar invånarnas 
livsvillkor som i sin tur påverkar invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor. 
Ojämlikhet i hälsa skapas när olika grupper systematiskt har olika livsvillkor och 
levnadsvanor, vilket resulterar i ojämlika möjligheter till ett gott liv.  

  
Bild 2. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. Framtagen 
av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på hälsans bestämningsfaktorer av 
Dahlgren och Whitehead, 1991.   

3.3 Hälsoläget 
Hälsoläget syftar till att ge ett underlag som övergripande beskriver vilka kommunens 
utmaningar inom folkhälsoområdet är. Beskrivningen ger stöd i dialoger och vid val av 
prioriterade områden, insatser, målgrupper för att främja utvecklingen av en mer jämlik 
hälsa.  

3.3.1 Kommunala bakgrundsfakta  
I Ulricehamns bor det ca 25 000 invånare. 48,9 % är juridiska kvinnor och 51,1 % är juridiska 
män. Av Ulricehamns invånare är 86,4 % födda i Sverige och 13,6 % är födda utomlands. 
Medelåldern är 43,6 år. 31,1 % av invånarna bor på landsbygd jämfört med i hela Sverige där 12,4 
% bor utanför tätort. I kommunen har 84,3 % av invånarna mellan 20–64 år ett arbete jämfört med 
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hela landet där 79,5 % arbetar (SCB, kommunen i siffror). 4 % tillhör en  nationell minoritet 
(Hälsoläget).  

När det gäller utbildningsnivån har 10 % av kvinnorna och 17 % av männen förgymnasial utbildning, 
48 % av kvinnorna och 56 % av männen har gymnasial utbildning och 42 % av kvinnorna och 25 % av 
männen har eftergymnasial utbildning (SCB, se excelark i mappen ”diverse folkhälsodokument”). 87,4 
% av flickorna och 85,5 % av pojkarna är behöriga till gymnasiets yrkesprogram (Kolada 
jämföraren).   

I Ulricehamn förvärvsarbetar 82,1 % av kvinnorna och 85,2 % av männen i åldern 20-64 år (Kolada). 
I juni 2022 var 4 % arbetslösa (Arbetsförmedlingen via VGR Statistik och analysportal). 16 % saknar 
kontantmarginal vilket innebär att inte kunna betala en oväntad utgift på 12 000 kronor utan att låna 
eller be om hjälp (Hälsa på lika villkor, VGR Hälsoläget). År 2020 var det 5,5 % av invånarna 
mellan 0-19 år som lever i ekonomiskt utsatta hushåll (Kolada jämföraren). 88,3 % röstade i 
riksdagsvalet år 2018, en ökning med 1,2 % från valet innan (SCB).  

3.3.2 Hälsodata  
Hälsodata  Ulricehamn   Jämfört med   
Upplevd hälsa   
(Andel med god eller mycket god 
självupplevd hälsa, 16-84 år,)  

74 %  VGR: 73 %  

Psykisk hälsa  
Andel i befolkningen (16-84 år) 
som besväras av ängslan oro eller 
ångest (HLV 2020 via Hälsoläget 
och kommunfaktablad FHM).   

Totalt 36 %  
Kvinnor 44 %  
Män 28 %  

VGR: totalt 42 %  
Kvinnor 50 %  
Män 34 %  

Sociala relationer (ofrivillig 
ensamhet)  
Andel invånare (16-84 år) som 
känner sig ensam ofta (HLV 
2020)  

4 %  VGR: 6,5 %  

Fetma (övervikt)  16 %  VGR: 16 %  
Levnadsvanor  
Dagligrökning  
Alkoholvanor (riskabla 
alkoholvanor)  
Fysisk aktivitet  
  
Matvanor  

  
6 %  
11 %  
  
39 % motionerar minst en 
timme per vecka  
19 % äter bär, frukt eller 
grönsaker minst tre gånger per 
dag  

  
VGR: 7 %  
16 %  
  
VGR: 42 %  
  
VGR: 21 %  

Otrygghet  
  
Trygga i sitt bostadsområde  
  

20 %  
  
97,2 %  
  

VGR: 28 %  
Borås: 33 %  
91 %  
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Ganska trygga eller mycket 
trygga (från egen 
trygghetsundersökning 2021)   

82,5 %  

Meningsfull fritid för unga (från 
egen trygghetsundersökning 
2021)  

Enligt de svarande är 
meningsfull fritid ett område 
man bör prioritera för att öka 
tryggheten i kommunen.  

Ingen jämförbar data  

Delaktighet och inflytande  18 % har deltagit i 
fackföreningsmöte eller 
föreningssammankomst  

17 % har deltagit i 
fackföreningsmöte eller 
föreningssammankomst  
  

  

3.4 Utmaningar och prioriteringar  
Mellan den 30 november 2021 och den 10 januari 2022 genomförde Ulricehamns kommun 
tillsammans med polisen en digital trygghetsundersökning. Undersökningen fick totalt 563 
svar. De svarande uppgav att de tre viktigaste områdena kommunen kan arbeta mer med för 
att öka tryggheten är minskat drogbruk, en meningsfull fritid för unga och fysisk miljö. De 
fyra främsta problemområdena som polisen bör prioritera är ungdomsbrottslighet, 
narkotikabrottslighet, ökad närvaro på otrygga platser och livsstilskriminellas brott.   

I undersökningen framkom även att integration är viktigt för invånarna och att utveckla 
centrum till att bli mer levande, till exempel genom aktivitetsdagar för barn och unga men 
även föreläsningar/prova-på-aktiviteter för vuxna. Inom arbetet med effektiv samordning för 
trygghet (EST) har specifika platser i kommunen identifierats som otrygga där ungdomar 
“hänger”. Ulricehamn önskar fånga upp dessa ungdomar för att de ska ha ett sammanhang. 
ISom en del av det preventiva arbetet har kommunen en handlingsplan för det förbyggande 
ANDTS-arbetet. Syftet med planen är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med 
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett 
minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.    

Det finns ett fortsatt behov av att utveckla ett strategiskt arbete för samverkan kring 
föräldrastöd för att öka tryggheten i föräldraskapet och kunna ge en god uppväxt för barnen i 
Ulricehamns kommun. Ulricehamn behöver därför utveckla arbetet med tidiga insatser 
tillsammans med familjecentral, förskola, grundskola, gymnasium, integrationscenter, IFO 
barn och unga, kultur och fritid och Västra Götalandsregionen.   

Utöver det som nämnts ovan behöver Ulricehamns kommun också utveckla arbetet kring 
levnadsvanor, främst fysisk aktivitet och kost samt stärka det främjande arbetet för psykisk 
hälsa. Detta kan med fördel göras i samband med temaveckor där det erbjuds föreläsningar 
och prova-på-aktiviteter.   

Med ovan som bakgrund kommer Ulricehamns kommun att prioritera områdena jämlik hälsa, 
goda levnadsvanor och meningsfull fritid. Det kommer att vara ett större fokus på barn och 
unga, men även äldre är en prioriterad målgrupp.  
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3.5 Gemensamma prioriteringar utifrån hälsoläge 
och folkhälsodialog  

 Jämlik hälsa - I folkhälsodialogen prioriterades fullföljda studier vilket Ulricehamns 
kommun hanterar inom området ”Jämlik hälsa”.  
 Goda levnadsvanor  
 Meningsfull fritid  

för  
 Barn och unga, oavsett funktionsförmåga  
 Äldre, oavsett funktionsförmåga  
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4 Gemensam budget för lokalt 
folkhälsoarbete 

Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs i 
en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.   
  
Det är i första hand de insatser som genomförs inom avtalet, med gemensamma medel, som 
ska finnas med i verksamhetsplan och budget. Insatserna ska utgå från utgångspunkterna för 
samverkansavtalet och verksamhetsplanen, hälsoläget och de gemensamma prioriteringarna. 
Insatser som helt finansieras av kommunen, eller via medel från annan part, kan skrivas in i 
matrisen. Dessa insatser särskiljs genom att texten ”Insatsen görs utanför avtalet och 
finansieras av kommunens egna medel” (eller annan part).  skrivs längst ner i rutan 
”Genomförande”. I budget skrivs dessa medel in i kolumnen ”Övrigt”.  

4.1 Folkhälsoinsatser  
Här skrivs namnen på de områden kommunen kommer arbeta med, vilka insatserna blir och 
för vilka målgrupper. Skriv under genomförande vad som ska göras, vad som ska uppnås med 
insatsen, hur den ska genomföras och vilka parter/aktörer som deltar i genomförandet. 
Insatserna följs upp i avtalsuppföljningen och kommunen svarar på vad insatsen har lett till, 
om insatsen genomfördes enligt plan, en förklaring till eventuell avvikelse och hur insatsen 
genomförandes istället, och vad kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.   

Område: Jämlik hälsa  
Insats/målgrupp  Genomförande  
Föräldraskapsstöd  
Målgrupp: 
Vårdnadshavare och 
viktiga vuxna  

På familjecentralen ha en föräldrastödsutvecklare som samordnar, 
samverkar och utvecklar arbetet kring föräldrastöd. Utveckla former 
för digitala föräldramöten inom förskolan och i samband med dessa 
erbjuda kunskapshöjande insatser med föräldraskap som 
genomgående tema. Syftet är att få fler av barnens viktiga vuxna att 
delta i förskolans föräldramöten och på sikt stärka föräldraskapet för 
att ge barnen en god uppväxt.  

Medverkande är: förskola, grundskola, gymnasium, 
integrationscenter, IFO barn och unga, kultur och fritid och Västra 
Götalandsregionen.   

Öka rörelsen i skolan  
Målgrupp: barn och 
unga  

Öka rörelsen för barn och unga inom grundskolan genom att skapa 
fler och attraktivare möjligheter till rörelse. För att göra detta behövs 
metoder och vilka aktörer eller professioner som behövs för dessa 
kartläggas. Vidare behöver dessa sedan anpassas utifrån de lokala 
förutsättningarna och testas inom verksamheten under flera år.  

Effekten av detta kommer följas upp inom grundskolans 
systematiska kvalitetsarbete och kommer därför presenteras per läsår 
istället för per år. Om effekten blir god kommer insatsen spridas 
inom kommunen.  
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Kartlägga och utveckla 
jämställdhetsarbetet  
Målgrupp: Alla som 
bor, verkar och vistas i 
Ulricehamns kommun  

En revidering av Ulricehamns handlingsplan för jämställdhet 
genomförs. Handlingsplanen ska bygga på den regionala 
jämställdhetsstrategin. I arbetet med revideringen ska en 
nulägesanalys göras av jämställdhetsarbetets effekter, samt kartlägga 
och besluta om relevanta åtgärder och åtaganden. Insatsen syftar till 
att stärka och utveckla jämställdheten och öka den jämlika hälsan.  

Genomförs tvärsektoriellt med relevanta aktörer inom kommunens 
geografiska område och länsstyrelsen.  

Öka kunskap 
om  normmedvetenhet 
och utveckla arbetssätt  
Målgrupp: 
Förtroendevalda, med-
arbetare och invånare  

Delta i planering och stödja genomförande av Ulricehamns Pride 
tillsammans med civilsamhället och andra aktörer som väljer att 
delta. Civila samhället som avses är framförallt RFSL Sjuhärad, 
studieförbunden och Svenska Kyrkan.   

Sprida kunskap om normer samt utveckla förtroendevaldas och 
medarbetares metoder som främjar inkludering. Insatsen syftar till 
att öka inkluderingen av olika grupper i samhället samt i kommunala 
verksamheter. Hela kommunala organisationen involveras och 
arbetet görs i samverkan med civila samhället och andra relevanta 
aktörer såsom myndigheter och näringsliv.   

Öka kunskap om och 
stärka barns rättigheter  
Målgrupp: Personal som 
direkt och indirekt 
arbetar med barn.   

Handledning för att öka medvetenheten om barns rättigheter 
därigenom förväntas barns rättigheter bättre tillvaratas i kommunens 
arbete. Insatsen ska utveckla och stärka gemensamma rutiner, 
arbetssätt och metoder såväl tvärsektoriellt som 
verksamhetsspecifikt.   

Samarbetet sker kommunövergripande såväl mellan och inom de 
enskilda sektorerna i förvaltningen.  

Stimulera barns läsning  
Målgrupp: Barn i 
förskolan.  

Förskolan kommer i samarbete med biblioteken att göra inköp av en 
bok till varje barn som blir personlig samt information till varje 
familj om hur viktigt läsning är för barn. Syftet är att stimulera 
föräldrars läsning av bilderböcker och högläsning för sina barn som i 
sin tur är tänkt att främja barns läsande. Uppföljning kommer göras 
genom en digital enkät till familjerna.   

  

Område: Goda levnadsvanor  
Insats/målgrupp  Genomförande  
Stärka den psykiska 
hälsan  
Målgrupp: unga och 
äldre  

Arrangera en temavecka för psykisk hälsa med kostnadsfria 
aktiviteter och föreläsningar.   

Stödja insatser som erbjuder kunskap om faktorer som påverkar den 
psykiska hälsan både löpande under året och under tematiserad 
begränsad period. Detta ska göras genom kostnadsfria föreläsningar, 
seminarier och möjliggöra utveckling av rutiner.   

Sker i samverkan med kommunala verksamheter, civilsamhälle och 
Västra Götalandsregionen.  
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Genomföra 
antilangnings-
kampanjer och skapa 
mötesplatser för 
vårdnadshavare med 
fokus på ANDTS.   
Målgrupp: unga och 
deras viktiga vuxna 
samt personal som 
arbetar runt unga  

Utifrån den kommunala handlingsplanen för ANDTS arbeta 
förebyggande med de givna aktiviteterna. Arrangera föreläsning och 
stöd till föräldrar genom antilangningskampanjer och samtal vid 
mötesplatser för vårdnadshavare samt föreläsningar och information 
gentemot unga.   

Syftet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade 
medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om 
pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.    
Insatsen görs i samverkan med länsstyrelsen, civilsamhället, 
polismyndigheten, kommunala verksamheterna Tingsholm och IFO.  

Senior Sport School  
Målgrupp: Seniorer  

Genomföra två Senior Sport School för personer 65+ år. Senior 
Sport School pågår i tolv veckor med två träffar per vecka. 
Tematräffar med fokus på hälsa varvas med att prova på olika 
aktiviteter för att bryta isolering, ensamhet samt träffa nya vänner 
och få inspiration till hälsosammare vanor.   

Syftet är att verka för ökat deltagande i samhället, bryta ensamhet 
och uppmuntra till goda levnadsvanor bland äldre personer. 
Träffarna sker i samarbete med Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna i Västra Götaland på mötesplatsen Oasen.  

Öka fysisk 
aktiviteten samt 
hållbara och 
hälsosamma 
matvanor  
Målgrupp: alla som 
bor, verkar och vistas 
i Ulricehamns 
kommun.  

Öka medvetenheten om rekommendationerna gällande rörelse och 
kost samt inspirera till hälsosamma vanor. Detta ska göras genom 
kostnadsfria föreläsningar, seminarier och prova-på aktiviteter, dels 
löpande under året och dels en tematiserad begränsad period.  
Minska fallolyckor och öka den fysiska aktiviteten genom att 
möjliggöra för personer 68 år eller äldre att söka ersättning för inköp 
av broddar. Insatsen prövas under 2022 och 2023 för att sedan 
utvärdera efterfrågan och förväntat resultat.   

Sker i samverkan med kommunala verksamheter, civilsamhälle, 
näringsliv och Västra Götalandsregionen.  

  

  

Område: Meningsfull fritid  
Insats/målgrupp  Genomförande  
Trygghetsskapande 
arbete  
Målgrupp: 
kommunövergripande.  

Utifrån kommunens arbete med metoden Effektiv samordning för 
trygghet (EST) arbeta trygghetsskapande. Flera insatser kommer att 
bedrivas inom detta område, utrymme lämnas även för insatser som 
planeras i linje med prioriteringar inom EST, denna verksamhetsplan 
och tillsammans med berörda målgrupper:  

Aktivitetslördagar, arrangeras minst en gång per termin av Ungas 
fritid tillsammans med andra kommunala verksamheter, föreningar 
samt polis. Aktivitetslördagarna är oftast belägna utanför tätorten i 
Ulricehamns kommun. Syftet är att skapa en mötesplats för 
människor i olika åldrar och olika socioekonomisk bakgrund, att få 
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umgås och testa på olika aktiviteter. Grunden i arrangemanget är att 
allt är gratis och alla ska kunna vara med på lika villkor.  

EPA-träff, en träff för bilburna ungdomar i Ulricehamns kommun. 
Det finns en stark EPA-kultur i Ulricehamn och många gånger ses 
det som något negativt. För att motverka detta är tanken med en 
EPA-träff att istället visa upp denna ungdomskultur, visa att de 
motorintresserade ungdomarna behöver någonstans att vara istället 
för att vistas på platser de inte får: öka deras delaktighet och 
inflytande i samhället. På så sätt minskar vi även oönskad aktivitet 
på de allmänna platserna i Ulricehamns kommun, som av flera 
upplevts som otrygga på grund av ”ungdomshäng”.  

Alkohol- och drogfri ”skolavslutning”, i anslutning till 
skolavsluten anordna avslutning för alla elever, tidigare för de yngre 
och senare för de äldre. Baserat på vad barn och unga önskar 
anpassas aktiviteter för avslutningen. Precis som på 
aktivitetslördagarna ska alla kunna delta på lika villkor. Genomförs 
av Ungas fritid i samverkan med andra kommunala verksamheter, 
föreningar samt polis.  

Återkommande mötesplatser för barn och unga spridda över 
kommunens geografiska område ska uppmuntras och stödjas, med 
uppstart tillsammans med Grönahögs bygdegårdsförening. 
Mötesplatserna kan skapas genom såväl föräldrar eller barn och unga 
som engagerar sig i civila samhället som i kommunal regi. 
Mötesplatserna gör aktiviteter utifrån efterfrågan från de barn och 
unga som besöker eller vill besöka dem. Liksom övriga mötesplatser 
för barn och unga ska alla kunna delta på lika villkor.   

Unga ledare  
Målgrupp: Unga 
(högstadieungdomar 
och uppåt)  

Utifrån metoden Effektiv samordning för trygghet (EST) har 
specifika platser i kommunen identifierats som otrygga där 
ungdomar “hänger”. Dessa ungdomar är de som önskas fångas upp 
så att de får ett sammanhang. Det satsningen strävar efter är att 
stärka ungdomarnas tillit till sig själva, att de ska utvecklas men 
också att stärka tilliten och den upplevda tryggheten i kommunen. 
Detta genom att ungdomarna, istället för att vara på platser i 
kommunen och bidra till otrygghet, gör något meningsfullt på sin 
fritid.   

Ett antal ungdomar är ledare, utsedda av Ungas fritid, och arrangerar 
aktiviteter på kvällstid där frivilliga får delta. Hösten 2021 var det 
kvällsfotboll men beroende på vad de unga föredrar för aktiviteter 
kan det komma att ändras under årets gång.   
Tillsammans med Oasen, en mötesplats för seniorer, testas under 
2022 och 2023 att ungdomar lär seniorer om digitala verktyg såsom 
BankId och e-tjänster - Senior Surf School. Detta och arbetet med 
unga ledare ska testas för att undersöka dess påverkan på såväl 
ungdomarna som den upplevda tryggheten. Om arbetet anses bidra 
med nytta kan verksamheten bli permanent.   
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 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa   

Medel för folkhälsostrategtjänst Budget Utfall Resultat
HSNS Kommun HSNS Kommun HSNS Kommun

Tjänst folkhälsostrateg (lön inkl. lönebikostnader)
405,800 153,200 405,800 153,200

Eventuell motfinansiering av 

folkhälsostrategtjänst via annan typ av tjänst
0 0

Totalsumma tjänst/tjänster
405,800 153,200 0 0 405,800 153,200

Medel för lokala folkhälsoinsatser Budget Utfall Resultat
HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt

Folkhälsoinsatser 14 kronor/invånare och part
348,572 348,572 327,000 348,572 348,572 327,000

Överflyttade medel från 2021 till 2022 på eget 

initiativ enligt avtal*
0 0 0

Överflyttande medel från 2021 till 2022 efter av 

HSNS beviljad ansökan*.
0 0 0

Eventuella andra medel
0 0 0

Summa totala folkhälsomedel
348,572 348,572 327,000 0 0 0 348,572 348,572 327,000

*=Medel som inte används under året ska återbetalas till respektive part. Om redovisningen är preliminär skickas det slutliga in senase 15 februari.

Redovisningen är: Preliminär Slutlig

Eventuella kommentarer till budget Eventuella kommentarer till utfall och resultet

 Ulricehamns kommun

 Budget folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2023  Resultat folkhälsotjänst och folkhälsoinsatser 2023

Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster: Eventuella kommentarer till tjänst/tjänster: 

Ulricehamns kommun har en heltidstjänst som föräldrastödsutvecklare vilken står för 75 % 

(230 576 kronor) av medfinansieringen 14 kronor per invånare, övriga medel från 

kommunen på denna insats är medel till insats (8 163 kronor) och inte till tjänst. 

Resterande kommunala medel till insats fördelas på övriga insatser och resterande 

finansiering (327 000 kronor) för heltidstjänsten föräldrastödsutvecklare finns inom 

budget för förskolan. 

Skriv här om ni kommer att återbetala, föra över medel på eget initiativ eller 

ansöka om att föra över medel till kommande år.

25 januari är sista datum för preliminärt resultat och 15 februari är sista datum 

för slutlig ekonomisk redovisning.

Noll (0) 

innebär 

medlen 

använts enligt 

budget 
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 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa   

Detaljbudget folkhälsoinsatser 2023
Budget Utfall Resultat

Folkhälsoinsatser HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt

Jämlik hälsa 0 0 0

Föräldraskapsstöd 22,413 238,163 327,000 22,413 238,163 327,000

Ökad fysisk aktivitet i skolan 44,823 15,173 44,823 15,173 0

Kartlägga och utveckla jämställdhetsarbetet 22,413 7,587 22,413 7,587 0

Öka kunskap om normmedvetenhet och utveckla 

arbetssätt 22,413 7,587 35,000 35,000

Öka kunskap om och stärka barns rättigheter 14,942 5,058 10,000 10,000

Stimulera barns läsning 22,413 7,587 22,413 7,587 0

Goda levnadsvanor 0 0 0

Stärka den psykiska hälsan 29,884 10,116 29,884 10,116 0

Genomföra antilangningskampanjer och skapa 

mötesplatser för vårdnadshavare med fokus på 

ANDTS 29,884 10,116 29,884 10,116 0

Senior sport school 14,942 5,058 14,942 5,058 0

Öka fysisk aktiviteten samt hållbara och 

hälsosamma matvanor 37,355 12,645 37,355 12,645 0

Meningsfull fritid 0 0 0

Trygghetsskapande arbete 72,148 24,424 72,148 24,424 0

Unga ledare 14,942 5,058 14,942 5,058 0

0 0 0

0 0 0

Summa 348,572 348,572 327,000 0 0 0 356,217 380,927 327,000

0 0 0

Eventuella kommentarer till detaljbudget Eventuella kommentarer till utfall och resultat i detaljbudget

 Ulricehamns kommun

Ulricehamns kommun har en heltidstjänst som föräldrastödsutvecklare vilken står för 75 % 

(230 576 kronor) av medfinansieringen 14 kronor per invånare, övriga medel från 

kommunen på denna insats är medel till insats (8 163 kronor) och inte till tjänst. 

Resterande kommunala medel till insats fördelas på övriga insatser och resterande 

finansiering (327 000 kronor) för heltidstjänsten föräldrastödsutvecklare finns inom 

budget för förskolan. 

Skriv här om ni kommer att återbetala, föra över medel på eget initiativ eller 

ansöka om att föra över medel till kommande år.

25 januari är sista datum för preliminärt resultat och 15 februari är sista datum 

för slutlig ekonomisk redovisning.
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 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa   

Ulricehamns kommun har en heltidstjänst som föräldrastödsutvecklare vilken står för 75 % 

(230 576 kronor) av medfinansieringen 14 kronor per invånare, övriga medel från 

kommunen på denna insats är medel till insats (8 163 kronor) och inte till tjänst. 

Resterande kommunala medel till insats fördelas på övriga insatser och resterande 

finansiering (327 000 kronor) för heltidstjänsten föräldrastödsutvecklare finns inom 

budget för förskolan. 
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§  
 

Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område 
mellan kommuner inom Sjuhärad 
Dnr 2022/501 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha kommunal 
avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant 
tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Avtalet omfattar 
myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område. Målet med avtalet är att kunna 
nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och 
öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon 
av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-01 från samhällsbyggnadschef 
2 Avtal om samverkan inom plan-och bygglagens område 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-01 

Tjänsteskrivelse Avtalssamverkan inom plan- och 
bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
Diarienummer 2022/501, löpnummer 3310/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha kommunal 
avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant 
tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Avtalet omfattar 
myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område. Målet med avtalet är att kunna 
nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och 
öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon 
av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete. 
 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha kommunal 
avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant 
tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för 
kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar 
de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också 
exempelklausuler för ett samverkansavtal. 
 
Det framtagna avtalet om samverkan mellan kommunerna inom Sjuhärad är baserat på 
SKR:s underlag. Avtalet omfattar myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område. 
Målet med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka 
kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som 
omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I 
avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid 
rätt att inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra 
kommunen för sitt arbete. Miljö och samhällsbyggnad anser att det vore fördelaktigt att ha en 
god samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, dels för att kunna ta del 
av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap som finns på den egna 
förvaltningen inom plan- och bygglagens område.  
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Beslutsunderlag 
1 Avtal om samverkan inom plan-och bygglagens område 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner 
inom Sjuhärad. 
 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås kommun org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

§ 2 Syfte  

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet 
syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka 
parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom plan- och bygglagens 
område. 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område för att avtalet ska 
aktualiseras.  

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för 
uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal 
är tillsyn, inspektion, utredning, handläggning av ärenden, rådgivning, beslutsfattande, 
upprättande av yttranden och andra likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte 
ses som uteslutande.  

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 
uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 

§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den 
beställande parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta 
uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 



Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske 
skriftligen.  

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. 
Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, 
material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till 
att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation 
ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt och i den tid som denne anvisar. 

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat 
sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett 
ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och 
av vem.  

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

§ 10 Personuppgifter och sekretess 

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. 

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.  

 

 



§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra 
kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet och om 
personlig skyddsutrustning ska användas.   

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.  

§ 12 Försäkring 

Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt 
andra kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under 
uppdraget för den andra kommunen.  

§ 13 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).  

§ 14 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på 
uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget.  

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 
månadsvis.  

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 

Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

§ 15 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av 
ersättningen som anges i punkt 14.  

Debitering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 
objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning 
erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  



Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

§ 16 Uppföljning 

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. 
Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på 
uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer. 

 § 17 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen 
av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 
av avtalets innehåll.  

§ 18 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.   

§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet gäller från och med 2020-10-01 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 
start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.  

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 
överens om det vid uppsägningen.  

§ 20 Befrielsegrunder  

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på 
grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp 
av myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och 
inte heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot 
kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.  



Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på 
sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför 
uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda 
parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång 
förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra 
uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt.   

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren 
rätt att häva uppdraget.  

§ 21 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av 
parterna i godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.   

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 
ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 

§ 22 Godkännande av avtal  

Detta avtal träder i kraft xxxx-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige hos respektive 
part godkänner avtalet senast xxxx-xx-xx.  
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§  
 

Remiss- Samverkansavtal familjecentraler 
Dnr 2022/593 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Förslaget om remissvar för samverkansavtal familjecentraler antas. 
 
Sammanfattning 
Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att 
förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda 
nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. På uppdrag 
av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för 
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. 
 
Boråsregionen har samordnat ett remissvar för flera kommuner inom regionen Borås.  
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun ställer sig bakom förslaget till remissvar 
från Boråsregionen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från socialchef  
2 Samordnat remissvar för Sjuhärads kommuner kring samverkansavtal familjecentral 

och familjecentralslikande verksamheter i Västra Götaland 
3 Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamhet i Västra Götaland (3) 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget om remissvar för samverkansavtal familjecentraler antas. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-11 

Tjänsteskrivelse Remiss- Samverkansavtal 
familjecentraler 
Diarienummer 2022/593, löpnummer 3863/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslaget om remissvar för samverkansavtal familjecentraler antas. 
 
Sammanfattning 
Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att 
förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda 
nämnder och styrelser inom Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. På uppdrag 
av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för 
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland tagits fram. 
 
Boråsregionen har samordnat ett remissvar för flera kommuner inom regionen Borås.  
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun ställer sig bakom förslaget till remissvar 
från Boråsregionen.  
 
 
Ärendet 
Den 10 maj 2021 fastställde Vårdsamverkan Västra Götaland en uppdragshandling som gav 
Västra Götalandsregionen och VästKom i uppdrag att ta fram ett inriktningsdokument för 
familjecentralerna i Västra Götaland. Vårdsamverkan Västra Götaland konstaterade att de 
senaste årens rapporter och utredningar visat på ett behov av att skapa en gemensam grund 
för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. 
 
Detta inriktningsdokument tituleras här Samverkansavtal med hänvisning till gällande 
riktlinje för gemensamma styrdokument i Västra Götaland. Samverkansavtalet hanterar 
samverkan mellan ingående verksamheter i familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter. På nationell nivå har vi i nuläget en stor brist på barnmorskor, vilket slår 
igenom även i vårt län. Detta påverkar förutsättningarna för samverkan kring 
familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till rådande situation har 
tagits i framtagandet av detta samverkansavtal.Ordförande och vice ordförande i det politiska 
samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 
2022-08-10 – 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner. På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) har ett förslag på ett Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i Västra Götaland tagits fram. En familjecentral / familjecentralsliknande 
verksamhet är en verksamhet och en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta 
erfarenheter och där det finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är 
barnhälsovård, öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller socialtjänst. 
Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande och stödjande.  
 
Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en god 
hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara lättillgänglig och oberoende 
av familjers ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet, etnicitet etcetera. De senaste 
åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs Stad och Västra 
Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam grund för struktur, 
organisation och styrning av familjecentraler i länet. 
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 Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är: 
 − att tydliggöra uppdrag och förväntningar 
 − att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna  
− att kvalitetssäkra verksamheterna 
 
 Detta för att genom familjecentraler / familjecentralsliknande verksamheter bidra till att 
utjämna hälsoklyftor i befolkningen. Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt 
styrdokument mellan huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där 
lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som omfattas i 
detta samverkansavtal. Det bör även understrykas att samverkansavtalet på länsnivå inte bör 
eller kan vara ett detaljdokument.  
 
Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta fram ett förslag på 
samverkansavtal.  
 
Boråsregionen har samordnat ett remissvar för flera kommuner inom Sjuhärad.  
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun ställer sig bakom förslaget till remissvar 
från Boråsregionen.  
 
Beslutsunderlag 
1 Samordnat remissvar för Sjuhärads kommuner kring samverkansavtal familjecentral 

och familjecentralslikande verksamheter i Västra Götaland 
2 Remissmissiv Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamhet i Västra Götaland (3) 
 
Beslut lämnas till 
Vårdsamverkan Västra Götaland 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Gülsen Özdenkos  
Socialchef Barn och utbildningschef  
Sektor välfärd Sektor lärande 
  

 

Nathalie Johansson 
Utredare 
Sektor välfärd
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Avsnitt 1-5 
1. Inledning, 3. Avtalsparter och 4. Avtalstid och uppföljning Benämning på dokumentet skiftar. Under 
avsnitt 1 benämns dokumentet som ett inriktningsdokument, att tituleras som samverkansavtal. 
Under avsnitt 3 framgår att dokumentet ska ses som ett gemensamt styrdokument och under avsnitt 
4 benämns det kort och gott som ett avtal. Vår synpunkt är att använda samma vokabulär och 
bestämma vilken typ av dokument det handlar om eftersom det troligtvis finns juridiska skillnader 
mellan exempelvis ett inriktningsdokument och ett avtal. 

Avsnitt 6-9 
Generellt sett har samverkansavtalet ett storstadsperspektiv, där förutsättningar beskrivs utifrån hur 
det förhåller sig i den stora kommunen. Samtidigt det är flera mindre kommuner, med andra 
förutsättningar än den stora kommunen, som ska förhålla sig till samverkansavtalet. Att nämna i 
sammanhanget är att det finns mindre kommuner som inte ens lyckas nå upp till ställda krav för en 
familjecentralsliknande verksamhet, som saknar dessa förutsättningar. Förutsättningar handlar 
exempelvis om lokaler, hur kommunen organiserar sig och att det i vissa fall är få personer som är 
involverade i arbetet med en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet.  

8.1 Familjecentrerat arbetssätt – Själva definitionen av familjecentrerat arbetssätt känns igen och är 
korrekt. Arbetssättet kan vara en positiv grund att utgå ifrån och utgöra ett bra underlag för 
diskussion i en arbetsgrupp, särskilt när nya familjecentraler ska ta form. Frågan är dock om ett 
arbetssätt ska definieras i ett samverkansavtal? I samverkansavtalet står att en familjecentral ska 
präglas av ett familjecentrerat arbetssätt – inte bör. Är det styrande eller rådgivande?  

Om det är ett skall-krav behöver det familjecentrerade arbetssättet medvetandegöras hos både 
personal och samtidigt förklaras utåt till besökare, där det tydligt framgår att familjecentralen 
arbetar utifrån detta koncept. Förslagsvis förtydligas detta i så fall i samverkansavtalet. 

För att problematisera ytterligare ingår det exempelvis inte i en förskolas uppdrag att arbeta 
familjecentrerat, vilket kan försvåra att få ihop olika uppdrag och inriktningar för exempelvis öppen 
förskola.  

8.3 Familjecentralsliknande verksamhet Om nuvarande text i samverkansavtalet tolkas korrekt ska 
alltid barnhälsovård och öppen förskola ingå i en familjecentralsliknande verksamhet. För att få kalla 
sig familjecentralsliknande verksamhet kan dock inte dessa båda basverksamheter agera på egen 
hand, utan måste samverka med antingen barnmorskemottagning och/eller förebyggande 
socialtjänst. Om samverkan sker med förebyggande socialtjänst kan barnhälsovården välja att 
samlokalisera sig med antingen öppen förskola eller förebyggande socialtjänst eller båda – dock 
måste samlokalisering ske med minst en av dessa verksamheter. Detta är svårt att utläsa i nuvarande 
formuleringar. Texten är motsägelsefull när det inledningsvis står att barnhälsovård och öppen 
förskola inte behöver samlokaliseras, när det egentligen bara kan bli aktuellt att inte samlokalisera 
sig om barnhälsovården istället väljer att samlokalisera sig med förebyggande socialtjänst. 

Här förordas ett tillägg till avtalstexten: ”Med familjecentralsliknande verksamhet menas 
barnhälsovård i samverkan med öppen förskola. Dessa behöver inte vara samlokaliserade” om 
barnhälsovården istället väljer att samlokalisera sig med förebyggande socialtjänst. Vi förordar 
också att det som rör samlokalisering under 8.3 förtydligas i nuvarande samverkansavtal för att 
undvika missförstånd, då nuvarande formuleringar är svårtolkade. 

8.4 Samlokalisering. En fundering kring innebörden av ”hela den” i formuleringen ”Samlokalisering 
innebär att hela den verksamhet som respektive part bedriver som berör familjecentralens eller 
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den…” Det kan vara svårt eller omöjligt att ha hela verksamheter samlokaliserad, däremot kan det 
vara möjligt att samlokalisera delar av de olika verksamheterna. Detta gäller inte minst förebyggande 
socialtjänst. 

En annan fundering gäller vad som ingår i definitionen av samlokalisering av basverksamheter. 
Handlar det om att ha lokaler vägg-i-vägg, att ha en gemensam ingång, gemensamt väntrum eller 
finnas beläget under ”samma tak”/i samma byggnad? Här efterfrågas förtydligande kring innebörd i 
samlokalisering. Ytterligare fundering är om samlokaliseringen också hör ihop med text under 14.1 
att ”Gemensamma lokaler definieras utifrån uppdrag och utgår från en miniminivå bestående av en 
toalett för personal, en toalett för besökare samt ett konferensrum och ett personalrum”? Denna 
beskrivning utgår dock mer från ett personalperspektiv än utifrån besökarnas perspektiv. Ett 
medskick är att de lokala förutsättningarna skiljer sig åt. Det inte är troligt att kommuner som i 
dagsläget inte kan samlokalisera sig utifrån ställda krav kommer att bygga nya byggnader eller 
lokaler.  

Avsnitt 10–12 
10.2 Öppen förskola 3:e stycket s.12 ”…att barnets behov av omsorg… kan tillgodoses”. Att tillgodose 
barnets behov av omsorg är föräldrarnas ansvar och kan inte landa in på den öppna förskolans 
ansvar. 

11.1 Styrgrupp Under texten ”Till exempel:” återfinns punkten – ”enhetschef/rektor för förskola”. En 
förskola kan inte bedrivas av en enhetschef utan enbart av en rektor. Förslagsvis tas exemplen bort 
eftersom dokumentet är tydligt i och med formuleringen ”Styrgruppen ska utgöras av de närmaste 
cheferna för varje profession”. Exemplen öppnar upp för en del frågeställningar då kommuner 
organiserar sig på olika sätt. Ska exemplen ändå vara kvar förordas ett tillägg till befintlig text - 
Enhetschef för öppen förskola/rektor för förskola. 

11.1 Styrgrupp och 12. Lokal uppföljning - Vare sig under 11.1 eller 12 framgår tydligt styrgruppens 
ansvar för uppföljning. Eftersom styrgruppen ska upprätta uppföljningsbara mål för verksamheten 
bör även viss del av uppföljningsansvaret ligga på styrgruppen. Överlag står mycket lite om 
uppföljning utifrån kvalitetssäkring/systematiskt kvalitetsarbete. Förslagsvis skrivs styrgruppens 
uppföljningsansvar in antingen under 11.1 eller under 12. 

11.2 Samordnare - Det finns en viktig poäng med att styrgruppen utser samordnare. I praktiken 
fungerar det dock inte alltid på detta sätt och det kan finnas lokala svårigheter med gängse ordning. 
Hur ska eventuella avsteg från det som står i samverkansavtalet hanteras?  

Avsnitt 14–16 
14. Ekonomi I dagsläget är det inte alltid som ingående samverkansparter delar på gemensamma 
kostnader för lokal eller samordnare. Det kan exempelvis bero på att kommunen använder lokalerna 
i högre utsträckning än regionen eller att kommunen inte vill ”skrämma bort” regionens 
verksamheter genom att dela på utgifter. Gällande samordnare ser kommunerna det som en bra 
möjlighet att dela på kostnader utifrån att samordnaren har till uppgift att serva alla – inte bara 
basverksamhet inom kommunen.  

16. Utvecklingsområden Gällande andra punkten om att en länsgemensam modell för 
verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring behöver tas fram, är det viktigt att regionens perspektiv 
för uppföljning inte blir för tongivande. Här kan formuleringar för kvalitetsarbete hämtas från hälso- 
och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och skollagen.  
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Gällande fjärde punkten framgår att det behöver utredas om samarbete med tandvården ska utökas, 
vilket ses som positivt. Samma sak borde gälla för bibliotek eftersom språkutveckling är en central del 
i barns utveckling.  

Bilagor 
Bilaga 1 – här framgår inte tydligt om det är bindande att använda bilaga 1 som mall för 
avtalsskrivande mellan ingående parter eller om mallen mer är ett stöd för att upprätta avtal.  

Någonstans bör det också framgå vad som händer med redan befintliga avtal för familjecentraler, där 
avtalsperioden gäller efter 2023-06-01 och som inte har bilaga 1 som mall. Ska de ändras/skrivas om 
eller gälla tills de löper ut? 

Övrigt 
De som tagit fram avtalet har gjort ett grundligt och bra arbete! 

I kommuner kan det finnas privat barnhälsovård. Hur ska familjecentraler förhålla sig till dem? Hur 
ska barnmorskemottagningar, utifrån uppdragsbeskrivningen att prioritera socioekonomiskt utsatta 
områden, förhålla sig till privat barnhälsovård som finns belägna just i dessa utsatta områden? Ska de 
prioriteras framför de kommunala? I samverkansavtalet återfinns inget gällande privata aktörer.  

Ett önskemål är att inte lägga med exempel i en avtalstext eftersom det kan medföra att läsaren låser 
sig vid de exempel som ges och därmed kan gå miste om andra förslag eller lösningar.  

I stort sett i varje synpunkt som lämnats blir det tydligt att detaljer i samverkansavtalet är avgörande 
utifrån kommunernas skiftande förutsättningar och storlek.  

 

Notis: Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund samordnar remissvar för Herrljunga, Tranemo, 
Ulricehamn och Vårgårda.
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Remiss 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamhet i Västra Götaland. 

 
Ordförande och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har 
ställt sig bakom att förslaget på samverkansavtal sänds på remiss, 2022-08-10 
– 2022-12-10, till berörda nämnder och styrelser inom Västra 
Götalandsregionen och länets 49 kommuner.  
 
På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på ett 
Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i Västra Götaland tagits fram.  
 
En familjecentral / familjecentralsliknande verksamhet är en verksamhet och 
en mötesplats där föräldrar och barn kan träffas, utbyta erfarenheter och där 
det finns kompetens i nära samverkan. Ingående basverksamheter är 
barnhälsovård, öppen förskola och /eller mödrahälsovård och/eller 
socialtjänst. Verksamheten ska vara hälsofrämjande, generell, förebyggande 
och stödjande. 
 
Målet med verksamheten är att, utifrån hela familjens livssituation, främja en 
god hälsoutveckling hos barn och föräldrar. Verksamheten ska vara 
lättillgänglig och oberoende av familjers ekonomiska förutsättningar, 
kulturtillhörighet, etnicitet etcetera.  
 
De senaste åren har rapporter och utredningar, bland annat från Göteborgs 
Stad och Västra Götalandsregionen, visat på behov av att skapa en gemensam 
grund för struktur, organisation och styrning av familjecentraler i länet. 
 
Syftet med ett länsgemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 
familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland är: 
 

− att tydliggöra uppdrag och förväntningar 
− att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna 
− att kvalitetssäkra verksamheterna 

 
Detta för att genom familjecentraler / familjecentralsliknande verksamheter 
bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen. 
 
Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 
huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där lokal 
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nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det som 
omfattas i detta samverkansavtal. Det bör även understrykas att 
samverkansavtalet på länsnivå inte bör eller kan vara ett detaljdokument. 
 
Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för 
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta 
fram ett förslag på samverkansavtal. 
 
Bristen på barnmorskor är en nationell utmaning, så även i Västra Götaland. 
Detta påverkar barnmorskemottagningarnas förutsättningar för samverkan 
kring familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till 
rådande situation för barnmorskemottagningarna har därför behövt tas i 
beaktande i framtagandet av detta samverkansavtal. 
 
Remissen besvaras via webbenkät på vårdsamverkan.se.  
 
 
Eventuella frågor besvaras av nedanstående. 
 
 
Västra Götalandsregionen:  
Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen  
brita.lindahl@vgregion.se    

Tfn; 076-761 94 38    
 
Kommunerna:  
Catharina Sundström, VästKom 
catharina.sundstrom@vastkom.se 
Tfn; 073- 322 13 48 
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Ansökan om investeringsmedel för utveckling av 
kommunala fritidsanläggningar, discgolfbana 
Dnr 2022/568 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för discgolfbana i Ulricehamn, 180 tkr, kan finansieras via avsatta medel 
för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för discgolfbana i Ulricehamn, 180 tkr, 
Investeringen möjliggör att man kan skapa en fin 9-hålsbana på Lassalyckan. 
Det blir en enklare bana som passar alla och främjar folkhälsan på ett enkelt sätt. Området 
ligger också väl till för att skolor ska kunna nyttja denna bana.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Beredande utskott. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-21 från servicechef  
2 Investeringskalkyl Discgolfbana 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för discgolfbana i Ulricehamn, 180 tkr, kan finansieras via avsatta medel 
för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-21 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 
discgolfbana 
Diarienummer 2022/568, löpnummer 3490/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för discgolfbana i Ulricehamn, 180 tkr, kan finansieras via avsatta medel 
för utveckling av kommunala fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för discgolfbana i Ulricehamn, 180 tkr, 
Investeringen möjliggör att man kan skapa en fin 9-hålsbana på Lassalyckan. 
Det blir en enklare bana som passar alla och främjar folkhälsan på ett enkelt sätt. Området 
ligger också väl till för att skolor ska kunna nyttja denna bana.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Beredande utskott. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för discgolfbana i Ulricehamn, 180 tkr. 
Investeringen möjliggör att man kan skapa en fin 9-hålsbana på Lassalyckan. Området som 
förvaltningen föreslår för 9-hålsbana på Lassalyckan är skogspartiet nedanför A och B plan.  
I området idag är det en del vindfällor och mycket sly som behöver röjas. Även en damm 
behöver lyftas fram och skulle kunna bli något av ett signaturhål för banan. När banan är klar 
kommer området bli mer öppet och tillgängligt för alla besökare. Denna discgolfbana ser 
förvaltningen som en bra möjlighet där discgolfen får en chans att marknadsföra sig på bästa 
sätt. Det blir en enklare bana som passar alla och främjar folkhälsan på ett enkelt sätt. 
Området ligger också väl till för att skolor ska kunna nyttja denna bana. 
 
Vid godkännande kommer en discgolf-förening att startas och banan kommer att skötas och 
drivas av densamma. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för utveckling av kommunala 
fritidsanläggningar i investeringsbudgeten för 2022. Tillkommande mindre driftkostnader, 
bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av Beredande utskottet. 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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Tillkommande mindre driftkostnader, bedöms kunna hanteras inom befintlig driftbudget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Discgolfbana 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Anna-Lena Johansson  Ulrica Fagerson 
Sektorchef  
Sektor service 

Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 

  
  

Lena Moritz 
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor service 
 

Erik Johansson 
Fritidsintendentskonsulent 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Erik Johansson Fritidsenheten

Investeringen tas i bruk år: 2
Beräknad avskrivningstid: 10 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

Discgolfbana 180
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

180 0 0 0 0 0 180
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 180 0 0 0 0 0 180

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 18 18 18 18 18 18 108
Internränta 2 2 1 1 1 1 8
Summa kapitalkostnader 20 20 19 19 19 19 116
Summa kostnader 20 20 19 19 19 19 116
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 20 20 19 19 19 19 116

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

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide
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Ansökan om investeringsmedel för 
tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2022 
Dnr 2022/583 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2022, 2,5 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2022, 2,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör för kommunen att leva upp till diskrimineringslagen då bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett bättre sätt. 
Dessutom medför det att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt Västra 
Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Undantaget är där det 
inte är möjligt eller där det inte är rimligt att genomföra. Där uppfylls gul nivå som anger 
miniminivå på tillgänglighet och användbarhet. 
I programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning anges att alla ska kunna 
förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer. 
I syfte att förbättra den fysiska tillgängligheten i kommunens inne- och utemiljöer samt 
förbättra informationen om tillgängligheten till kommunens lokaler arbetar förvaltningen 
med kommunens fastigheter i regionens tillgänglighetsdatabas. Brister åtgärdas efter hand 
och arbetet kommer att pågå kontinuerligt under många år. 
Objekt som planeras för åtgärder i denna ansökan är 
- Bogesundsskolan 
- Ulrikaskolan 
- Blidsbergs Skola 
- Dalums Skola 
 
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 förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-28 från servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl för tillgängligetsanpassningar i lokaler 2022 
3 Exempel på större åtgärder Bogesundsskolan Blidsbergs Skola 

Dalums Skola och Ulrikaskolan 
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 2 av 2 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2022, 2,5 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-28 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2022 
Diarienummer 2022/583, löpnummer 3647/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar av lokaler 2022, 2,5 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2022, 2,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör för kommunen att leva upp till diskrimineringslagen då bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett bättre sätt. 
Dessutom medför det att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt Västra 
Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Undantaget är där det 
inte är möjligt eller där det inte är rimligt att genomföra. Där uppfylls gul nivå som anger 
miniminivå på tillgänglighet och användbarhet. 
I programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning anges att alla ska kunna 
förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer. 
I syfte att förbättra den fysiska tillgängligheten i kommunens inne- och utemiljöer samt 
förbättra informationen om tillgängligheten till kommunens lokaler arbetar förvaltningen 
med kommunens fastigheter i regionens tillgänglighetsdatabas. Brister åtgärdas efter hand 
och arbetet kommer att pågå kontinuerligt under många år. 
Objekt som planeras för åtgärder i denna ansökan är 
- Bogesundsskolan 
- Ulrikaskolan 
- Blidsbergs Skola 
- Dalums Skola 
 
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 förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar 2022, 2,5 mnkr. 
Investeringen möjliggör för kommunen att leva upp till diskrimineringslagen då bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett bättre sätt. 
Dessutom medför det att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt Västra 
Götalandsregionens riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Undantaget är där det 
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inte är möjligt eller där det inte är rimligt att genomföra. Där uppfylls gul nivå som anger 
miniminivå på tillgänglighet och användbarhet. 
I programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning anges att alla ska kunna 
förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer. 
I syfte att förbättra den fysiska tillgängligheten i kommunens inne- och utemiljöer samt 
förbättra informationen om tillgängligheten till kommunens lokaler arbetar förvaltningen 
med kommunens fastigheter i regionens tillgänglighetsdatabas. Brister åtgärdas efter hand 
och arbetet kommer att pågå kontinuerligt under många år. 
Objekt som planeras för åtgärder i denna ansökan är 
- Bogesundsskolan 
- Ulrikaskolan 
- Blidsbergs Skola 
- Dalums Skola 
De medel som avses i denna ansökan täcker inte hela behovet, men då budgetanslaget även 
behövs till energisparåtgärder så skjuts resterande behov av medel till budget 2023. 
Se bilaga som sammanfattar omfattningen. Tanken är att upphandla åtgärderna per objekt. 
Åtgärder som visar sig bli orimligt dyra kan komma att väljas bort. Exempelvis om markens 
lutning utanför en entré har liten avvikelse mot kravet och utgiften är hög så väljs den bort. 
Bedömningen blir då att det är acceptabelt utan åtgärd. Den möjligheten finns i Lagen om 
enkelt avhjälpta hinder. 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
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 förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga investeringskalkyl för tillgängligetsanpassningar i lokaler 2022 
2 Exempel på större åtgärder Bogesundsskolan Blidsbergs Skola 

Dalums Skola och Ulrikaskolan 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef service 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

Bogesund, Ulrika, Blidsberg, Dalum skola 2 500
Objektnummer:
5600,5603,5611,5612

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

2 500 2 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 2 500 0 0 0 0 0 2 500

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 0
Avskrivningar 100 100 100 100 100 100 600
Internränta 25 24 23 22 21 20 135
Summa kapitalkostnader 125 124 123 122 121 120 735
Summa kostnader 125 124 123 122 121 120 735
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 125 124 123 122 121 120 735

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:



 

 

 

 

 

Exempel på tillgänglighetsåtgärder 2022–
2023 

Bogesundsskolan, Blidsbergs Skola, Dalums Skola och Ulrikaskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Markarbeten 
De flesta av fastigheterna har mer eller mindre plan mark runt byggnaderna. Det som är känt 
är att Bogesundsskolans tomt lutar väldigt mycket. Vid Bogesundsskolan finns det två 
handikapparkeringsplatser för att ta sig till nedre samt övre delen av skolgården. För att ta 
sig från parkeringsplatsen till matsalsbyggnaden och kulturskolan behöver man dock ta sig 
över gångvägar som lutar kraftigt. Undersökning måste göras för att se om dessa går att 
plana ut. 

 

2. Toaletter 
Tillgängligheten på handikapptoaletter är en vanligt förekommande brist på samtliga 
fastigheter. Många av toaletterna är gamla och slitna och uppfyller inte dagens krav på en 
handikappanpassad toalett. 

Totalt på fastigheterna så finns det 16 handikapptoaletter som behöver byggas om och 13 som 
behöver kompletteras på annat vis, t.ex. med flytt av toalettstol, flytt av inredning eller 
komplettering av inredning och skyltning. 

Handikapptoalett saknas helt i 2 byggnader. 

 

2.1. Bogesundsskolan 
På Bogesundsskolan finns det 3 handikapptoaletter som helt behöver byggas om då rummen 
långt ifrån uppfyller dagens krav på yta.  

Det finns även 6 handikapptoaletter som inte behöver byggas om, men som måste 
kompletteras. 

Bogesundsskolan hus E, Lärkans Fritids saknar helt tillgång till handikapptoalett i 
fastigheten. 



 

 

2.2. Blidsbergs Skola 
På Blidsbergs Skola finns det 3 handikapptoaletter som helt behöver byggas om då rummen 
inte uppfyller dagens krav på yta. 

  

 

 

2.3. Dalums Skola 
Det finns även 3 handikapptoaletter som inte behöver byggas om, men som måste 
kompletteras. 



Huset där matsal och idrottshall ligger saknar helt handikapptoalett. 

 

 

2.4. Ulrikaskolan 
På Ulrikaskolan finns det 10 handikapptoaletter som helt behöver byggas om då rummen inte 
uppfyller dagens krav på yta.  

Det finns även 4 handikapptoaletter som inte behöver byggas om, men som måste 
kompletteras. 

 

 



3. Hissar 
Bogesundsskolan hus E, Lärkans Fritids saknar helt möjlighet att ta sig från entréplan till 
översta planet. Då fastigheten är liten kan det vara svårt att installera en hiss, men 
fastigheten kan inte ses som tillgänglig utan. 

Även hus C på Blidsbergs Skola, Kristallens Fritids, saknar helt en tillgänglig möjlighet att ta 
sig till plan 2. 

 

4. Många bäckar små 
Många av de åtgärder som behöver utföras är av den mindre typen, men de är så vanligt 
förekommande i fastigheterna att tillsammans så bidrar de till en större utgift. Exempel på 
brister som finns på fastigheterna är: 

- Kontrastmarkeringar saknas på allt ifrån dörrkarmar, glasrutor, trappor och ramper 
samt bakom viktiga målpunkter så som toaletter och handfat. 

- Många trösklar både i ytterdörrar och i byggnader är för höga och behöver antingen 
avfasas eller ersättas med en tillgänglig plattare tröskel. 

- Ytterdörrar är ofta tunga och saknar automatiska öppnare. På de som har, saknas det 
istället en sensor som stoppar dörren från att öppnas eller stängas innan den slår i 
någon. 

- Taktila skyltar saknas vid viktiga målpunkter såsom hissar och toaletter.
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för renovering 
Tingsholmsgymnasiet 
Dnr 2021/389 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Renovering Tingsholm i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att förbättra skicket på lokalerna och skapa ett mer attraktivt 
gymnasium. Ytskikt kommer att förnyas i stor utsträckning men en stor del utgörs av 
akustik- och belysningsåtgärder. Åtgärderna har tagits fram i samråd med gymnasiet och 
vissa kompletteringar har fastighet lagt till. 
 
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 förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-26 från servicechef  
2 Bilaga till ansökan om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Renovering Tingsholm i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-26 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
renovering Tingsholmsgymnasiet 
Diarienummer 2021/389, löpnummer 3637/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för Renovering Tingsholm i investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att förbättra skicket på lokalerna och skapa ett mer attraktivt 
gymnasium. Ytskikt kommer att förnyas i stor utsträckning men en stor del utgörs av 
akustik- och belysningsåtgärder. Åtgärderna har tagits fram i samråd med gymnasiet och 
vissa kompletteringar har fastighet lagt till. 
 
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 förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet, 3,0 
mnkr. Investeringen möjliggör att förbättra skicket på lokalerna och skapa ett mer attraktivt 
gymnasium. Ytskikt kommer att förnyas i stor utsträckning men en stor del utgörs av 
akustik- och belysningsåtgärder. Åtgärderna har tagits fram i samråd med gymnasiet och 
vissa kompletteringar har fastighet lagt till. Det ser inte ut att behövas totalt 9 mnkr under tre 
år. Det är dock möjligt att kompletteringar eller fördyringar kommer att ske under projektets 
framdrift, det är lämpligt att ha ett utrymme för det. Blir det ett överskott så kommer ett 
mindre belopp än avsatta medel sökas under 2023. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Renovering Tingsholm i 
investeringsbudgeten för 2022. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
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 förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga till ansökan om investeringsmedel för renovering Tingsholmsgymnasiet 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef service Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 48 473

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 15 (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

Renovering Tingsholmsgymnasiet 3 000
Objektnummer:

5 604

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

3 000 3 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 3 000 0 0 0 0 0 3 000

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 200 200 200 200 200 200 1 200
Internränta 30 28 26 24 22 20 150
Summa kapitalkostnader 230 228 226 224 222 220 1 350
Summa kostnader 230 228 226 224 222 220 1 350
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 230 228 226 224 222 220 1 350

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:
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§  
 

Ansökan om investeringsmedel för projektering inför 
ombyggnad av Karlslätts gruppbostad 
Dnr 2022/584 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Projektbeställning ombyggnad av Karlslätts 
gruppbostad i bilaga godkänns. 
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av Karlslätts gruppbostad, 1,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Karlsätt 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas i detta skede. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostad Karlslätt, 1,0 
mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av gruppbostad på 
Karlslätt vilket är en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och 
regler avseende storlek och planlösning på bostäderna. 
 
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 i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-28 från servicechef  
2 Projektbeställning ombyggnad av Karlslätts gruppbostad 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Projektbeställning ombyggnad av Karlslätts 
gruppbostad i bilaga godkänns. 
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av Karlslätts gruppbostad, 1,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Karlsätt 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas i detta skede. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-28 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
projektering inför ombyggnad av Karlslätts 
gruppbostad 
Diarienummer 2022/584, löpnummer 3648/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Projektbeställning ombyggnad av Karlslätts 
gruppbostad i bilaga godkänns. 
 
Investeringsmedel för projektering inför ombyggnad av Karlslätts gruppbostad, 1,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Karlsätt 
investeringsbudgeten för 2022. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas i detta skede. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostad Karlslätt, 1,0 
mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av gruppbostad på 
Karlslätt vilket är en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och 
regler avseende storlek och planlösning på bostäderna. 
 
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 i detta skede. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering av gruppbostad Karlslätt, 1,0 
mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av gruppbostad på 
Karlslätt vilket är en nödvändighet för att uppfylla dagens krav på tillgänglighet, brand och 
regler avseende storlek och planlösning på bostäderna.  
Genomförd förstudie visar att gruppbostaden bör kunna byggas om för att uppfylla dagens 
krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på lägenheter. Projektering genomförs under 
hösten 2022 för att om- och tillbyggnad skall kunna påbörjas under våren 2023. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Ombyggnation gruppbostad Karlsätt i 
investeringsbudgeten för 2022.  
Investeringskalkyl upprättas i samband med att medel söks för genomförande av projektet. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas 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 övriga driftskostnadskonsekvenser beräknas i detta skede. 
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Beslutsunderlag 
1 Projektbeställning ombyggnad av Karlslätts gruppbostad 

 
 
Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Sektorchef service Ekonomichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 

 



Projektbeställning 
PROJEKTNAMN Ombyggnad av Karlslätts gruppbostad 
FASTIGHETSBETECKNING Karlstorp 1 
UTFÄRDARE AV BESTÄLLNING Verksamhetschef fastighet  
DATUM 2022-10-11 

 
BAKGRUND OCH BEHOV 

 
Räddningstjänsten SÄRF har lämnat föreläggande avseende brandskyddet på fyra av kommunens befintliga 
gruppbostäder. Fastighet har tillsammans med SÄRF tagit fram en åtgärdsplan där Karlslätt ligger som sista projekt 
av de befintliga gruppbostäderna. Eftersom byggnaden är tjugo år behöver den uppgraderas till dagens krav 
avseende bostäder, arbetsmiljö och tillgänglighet. 
 

SYFTE OCH MÅL 
 
Att gruppbostäder och arbetsmiljö i Ulricehamns kommun uppfyller gällande myndighetskrav. Utformningen av 
lokalerna följer det funktionsprogram för gruppbostäder enligt LSS som antagits 2019-11-26. Lokalerna blir 
tillgänglighetsanpassade enligt Västra Götalandsregionens riktlinjer. 
 

TIDIGARE BESLUT SOM RÖR ÄRENDET 
 
Föreläggande från Särf Dnr 2018-000145 
 

TID FÖR GENOMFÖRANDET 
 
Projektering under höst 2022, upphandling våren 23. Byggstart hösten 2023. Inflyttning hösten 2024. 
 

PRIORITERINGAR 
 
Brandskyddsåtgärder 
 

UPPFÖLJNING/RAPPORTERING 
 
Styrgrupp i projektet är lokalstyrgruppen.  
Resultatet av projekteringen och kalkyl redovisas innan medel för genomförande kan sökas. 
 

EKONOMI 
 
Projektet befinner sig i indikationsfasen och beräkningen baseras på övergripande projektinformation vad avser 
antal kvadratmeter och baseras på schabloner. 
Indikationen kan ha en differens uppemot 25–30% i relation till total investeringsutgift. 
Grovt uppskattad budget baserad på lokalytan som skall byggas om uppgår till 11,5 mnkr. 
 

PROJEKTGRUPP 
 

Projektledare   Verksamhet fastighet   
Tillgänglighetansvarig Verksamhet fastighet   
Verksamhetschef   Verksamhet funktionsnedsättning  
2 enhetschefer   Verksamhet funktionsnedsättning   
Skydd- och arbetsplatsombud Kommunal   
Huvudskyddsombud Kommunal   
   
 
 

  



Projektörer  
Arkitekt    
Certifierad tillgänglighetskonsult   
Landskapsarkitekt    
Konstruktör    
VVS projektör     
El projektör    
Brand projektör    
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Svar på medborgarförslag om att låta centrum 
fortsätta växa nedåt Bronäsområdet 
Dnr 2022/276 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående och 
kommande planarbeten för området. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bo Andén att staden nu bör anpassa 
sig för en växande befolkning och låta centrum fortsätta att växa nedåt Bronäsområdet, med 
nya gator och torg, och låt avsluta det hela med en park runt Ätran. Låt inte Bronäs i 
huvudsak bli ett bostadsområde. Med detta i åtanke fyller marknadsplatsen redan sitt syfte 
och låter människor andas mitt i stan. Vidare skriver förslagsställaren att det pratas mycket 
om marknadsplatsen och om vad som ska hända där. Förtätning av staden i detta fall känns 
inte så lyckat. Alla städer behöver öppna ytor och rymd. Förtätning skapar ångest, låt den 
stoppa vid Lindängen. Men staden måste ju växa säger man. Självklart ska den det, men som 
det ser ut nu så krymper den.  
 
Enligt utvecklingsstrategin som finns i översiktsplanen Ulricehamn 2040 ska Ulricehamns 
tätort i första hand utveckla bebyggelsen inom och i direkt anslutning till tätorten. 
Centralorten behöver utvecklas för att klara av en ökad befolkning och för att nå kommunens 
mål att bli 27 000 invånare till år 2025. För att kommunen ska nå sina mål behöver tätorten 
utvecklas med en variation av olika funktioner inom gångavstånd. Det kan vara bostäder med 
olika upplåtelseformer, handel, service, kontor och parker för att skapa funktionsintegrerade 
bebyggelsemiljöer och en stad som är till för alla. Den nya bebyggelsen som tillkommer ska 
värna och utveckla den befintliga bebyggelsen. Därför är områden som Marknadsplatsen, 
Bronäs och Ätranäs bra ytor att exploatera på eftersom det är bättre att exploatera redan 
ianspråktagna hårdgjorda ytor och samtidigt planera för gröna rum. Ett kommande arbete 
för Bronäsområdet utgör en viktig länk i Ulricehamns hållbara stadsutveckling då området 
förutom bostäder även planeras för handel, kommunalservice, parker och vattenrum med 
möjlighet att bygga ihop staden runt Åsundens norra strand.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-21 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att låta centrum fortsätta växa nedåt Bronäsområdet 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående och 
kommande planarbeten för området. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-09-21 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
låta centrum fortsätta växa nedåt Bronäsområdet 
Diarienummer 2022/276, löpnummer 3540/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till pågående och 
kommande planarbeten för området. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bo Andén att staden nu bör anpassa 
sig för en växande befolkning och låta centrum fortsätta att växa nedåt Bronäsområdet, med 
nya gator och torg, och låt avsluta det hela med en park runt Ätran. Låt inte Bronäs i 
huvudsak bli ett bostadsområde. Med detta i åtanke fyller marknadsplatsen redan sitt syfte 
och låter människor andas mitt i stan. Vidare skriver förslagsställaren att det pratas mycket 
om marknadsplatsen och om vad som ska hända där. Förtätning av staden i detta fall känns 
inte så lyckat. Alla städer behöver öppna ytor och rymd. Förtätning skapar ångest, låt den 
stoppa vid Lindängen. Men staden måste ju växa säger man. Självklart ska den det, men som 
det ser ut nu så krymper den.  
 
Enligt utvecklingsstrategin som finns i översiktsplanen Ulricehamn 2040 ska Ulricehamns 
tätort i första hand utveckla bebyggelsen inom och i direkt anslutning till tätorten. 
Centralorten behöver utvecklas för att klara av en ökad befolkning och för att nå kommunens 
mål att bli 27 000 invånare till år 2025. För att kommunen ska nå sina mål behöver tätorten 
utvecklas med en variation av olika funktioner inom gångavstånd. Det kan vara bostäder med 
olika upplåtelseformer, handel, service, kontor och parker för att skapa funktionsintegrerade 
bebyggelsemiljöer och en stad som är till för alla. Den nya bebyggelsen som tillkommer ska 
värna och utveckla den befintliga bebyggelsen. Därför är områden som Marknadsplatsen, 
Bronäs och Ätranäs bra ytor att exploatera på eftersom det är bättre att exploatera redan 
ianspråktagna hårdgjorda ytor och samtidigt planera för gröna rum. Ett kommande arbete 
för Bronäsområdet utgör en viktig länk i Ulricehamns hållbara stadsutveckling då området 
förutom bostäder även planeras för handel, kommunalservice, parker och vattenrum med 
möjlighet att bygga ihop staden runt Åsundens norra strand.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bo Andén att staden nu bör anpassa 
sig för en växande befolkning och låta centrum fortsätta att växa nedåt Bronäsområdet, med 
nya gator och torg, och låt avsluta det hela med en park runt Ätran. Låt inte Bronäs i 
huvudsak bli ett bostadsområde. Med detta i åtanke fyller Marknadsplatsen redan sitt syfte 
och låter människor andas mitt i stan. Vidare skriver förslagsställaren att det pratas mycket 
om marknadsplatsen och om vad som ska hända där. Förtätning av staden i detta fall känns 
inte så lyckat. Alla städer behöver öppna ytor och rymd. Förtätning skapar ångest, låt den 
stoppa vid Lindängen. Men staden måste ju växa säger man. Självklart ska den det, men som 
det ser ut nu så krymper den.  
 
Enligt utvecklingsstrategin som finns i översiktsplanen Ulricehamn 2040 ska Ulricehamns 
tätort i första hand utveckla bebyggelsen inom och i direkt anslutning till tätorten. För att på 
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så vis värna om det vi har runt om tätorten, såsom brukningsvärd skog- och jordbruksmark, 
värdefulla kulturmiljöer samt sammanhängande naturområden för friluftsliv, växter och 
djur. Centralorten behöver utvecklas för att klara av en ökad befolkning och för att nå 
kommunens mål att bli 27 000 invånare till år 2025. För att kommunen ska nå sina mål 
behöver tätorten utvecklas med en variation av olika funktioner inom gångavstånd. Det kan 
vara bostäder med olika upplåtelseformer, handel, service, kontor och parker för att skapa 
funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer och en stad som är till för alla. Förtätning är en 
väsentlig del i att uppnå sådana miljöer och nödvändigt för att exempelvis minska behovet av 
bilåkande inom centralorten och främja möten mellan människor.  
 
Den nya bebyggelsen som tillkommer ska värna och utveckla den befintliga bebyggelsen. 
Därför är områden som Marknadsplatsen, Bronäs och Ätranäs bra ytor att exploatera på 
eftersom det är bättre att exploatera redan ianspråktagna hårdgjorda ytor och samtidigt 
planera för gröna rum. En exploatering inom dessa områden ger även staden möjligheten att 
växa i riktning mot norr genom en förlängning av Storgatan mot Bronäs och skapa ett grönt 
gångstråk längs Ätran. En utveckling av Marknadsplatsen ger en naturlig länk över 
trafiksituationen till Bronäs med kopplingar till våra centrala grönområden. Den nya 
bebyggelsen möjliggör även gröna gårdsrum. Ett kommande arbete för Bronäsområdet utgör 
en viktig länk i Ulricehamns hållbara stadsutveckling, då området förutom bostäder även 
planeras för handel, kommunalservice, parker och vattenrum med möjlighet att bygga ihop 
staden runt Åsundens norra strand.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att låta centrum fortsätta växa nedåt Bronäsområdet 

 
Beslutet lämnas till 
Bo Andén 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Fredrik Linusson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 10.04.2022 14:58:43
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:

Det pratas mycket om marknadsplatsen och om vad som ska hända där.
Förtätning av staden i detta fall känns inte så lyckat. Alla städer behöver öppna ytor
och rymd. Förtätning skapar ångest, låt den stoppa vid Lindängen. Men staden
måste ju växa säger man. Självklart ska den det, men som det ser ut nu så krymper
den. Kostymen börjar strama runt axlarna och byxorna börjar bli oroväckande
korta. Staden bör nu anpassa sig för en växande befolkning och låta centrum
fortsätta att växa nedåt Bronäsområdet, med nya gator och torg, och låta avsluta
det hela med en park runt Ätran. Låt inte Bronäs i huvudsak bli ett bostadsområde.
Med detta i åtanke fyller marknadsplatsen redan sitt syfte och låter människor
andas mitt i stan.

Förnamn: Bo
Efternamn: Andén
E-post: boanden52@gmail.com
Adress: Norra Strandgatan 1 A
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Svar på medborgarförslag om att flytta eller dölja 
återvinningsverksamhet vid väg 40 
Dnr 2022/418 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås då kommunen saknar tillräckliga skäl för att med tvångsmedel 
flytta de aktuella verksamheterna. Kommunen har heller inte rätt att besluta om insynsskydd 
som placeras inom det statliga vägområdet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pia Björten att kommunen flyttar de 
företag som bedriver återvinningsverksamhet utmed väg 40 i Ulricehamn. Alternativt att 
företagens verksamhet, med hjälp av insynsskydd, döljs för förbipasserande på motorvägen. 
 
Om de aktuella företagen ska flytta till en annan plats, inom eller utanför kommunen, är i 
första hand en fråga för respektive företag och dess ägare. Om något av företagen överväger 
denna möjlighet har kommunen en viktig roll både som rådgivare och myndighet. 
Kommunen ska bland annat tillse att det finns planlagd mark för olika ändamål inom 
kommunen. Utöver redan planlagd mark finns flera pågående planuppdrag för att tillskapa 
ytterligare verksamhetsmark inom kommunen. Kommunen får dock inte gå så långt i sitt 
agerande att man riskerar att särskilt gynna ett specifikt företag. 
 
Kommunen kan under vissa omständigheter tvångsvis flytta en verksamhet. För att tillgripa 
sådana tvångsmedel krävs tyngre vägande skäl än att utsikten från en motorväg är 
otillfredsställande. Ett sådant förfarande riskerar dessutom att medföra stora kostnader för 
kommunen.  
 
Återvinningsverksamheten kan döljas för förbipasserande på motorvägen med hjälp av en 
skärm utan genomsikt vid vägkanten. En sådan skärm skulle, för att ge så stor effekt som 
möjligt, placeras inom det statliga vägområdet där kommunen saknar rådighet. Ett sådant 
beslut kan endast fattas av Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-09-13 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om att flytta eller dölja Stenas depå utmed 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då kommunen saknar tillräckliga skäl för att med tvångsmedel 
flytta de aktuella verksamheterna. Kommunen har heller inte rätt att besluta om insynsskydd 
som placeras inom det statliga vägområdet. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-09-13 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
flytta eller dölja återvinningsverksamhet vid väg 40 
Diarienummer 2022/418, löpnummer 3208/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då kommunen saknar tillräckliga skäl för att med tvångsmedel 
flytta de aktuella verksamheterna. Kommunen har heller inte rätt att besluta om insynsskydd 
som placeras inom det statliga vägområdet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pia Björten att kommunen flyttar de 
företag som bedriver återvinningsverksamhet utmed väg 40 i Ulricehamn. Alternativt att 
företagens verksamhet, med hjälp av insynsskydd, döljs för förbipasserande på motorvägen. 
 
Om de aktuella företagen ska flytta till en annan plats, inom eller utanför kommunen, är i 
första hand en fråga för respektive företag och dess ägare. Om något av företagen överväger 
denna möjlighet har kommunen en viktig roll både som rådgivare och myndighet. 
Kommunen ska bland annat tillse att det finns planlagd mark för olika ändamål inom 
kommunen. Utöver redan planlagd mark finns flera pågående planuppdrag för att tillskapa 
ytterligare verksamhetsmark inom kommunen. Kommunen får dock inte gå så långt i sitt 
agerande att man riskerar att särskilt gynna ett specifikt företag. 
 
Kommunen kan under vissa omständigheter tvångsvis flytta en verksamhet. För att tillgripa 
sådana tvångsmedel krävs tyngre vägande skäl än att utsikten från en motorväg är 
otillfredsställande. Ett sådant förfarande riskerar dessutom att medföra stora kostnader för 
kommunen.  
 
Återvinningsverksamheten kan döljas för förbipasserande på motorvägen med hjälp av en 
skärm utan genomsikt vid vägkanten. En sådan skärm skulle, för att ge så stor effekt som 
möjligt, placeras inom det statliga vägområdet där kommunen saknar rådighet. Ett sådant 
beslut kan endast fattas av Trafikverket. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Pia Björten att kommunen flyttar de 
företag som bedriver återvinningsverksamhet utmed väg 40 i Ulricehamn. Alternativt att 
företagens verksamhet, med hjälp av insynsskydd, döljs för förbipasserande på motorvägen. 
 
De aktuella företagen bedriver sin verksamhet inom en privatägd fastighet vid Karlsnäsvägen 
i Ulricehamn. Fastigheten omfattas av stadsplan för industriområde vid Karlsnäs i 
Ulricehamn, västra delen, från 1973 som anger användningen industri- och lagerändamål. 
 
Kommunens översiktsplan från 2022 som anger inriktningen för hur kommunen vill 
utvecklas fram till år 2040 avseende mark- och vattenanvändningen pekar ut området som 
nytt verksamhetsområde Karlsnäs. Översiktsplanen anger vidare dels att området successiv 
kan omvandlas till, för bostäder, icke störande verksamheter så som service, kontor, 
småindustrier och sällanköpshandel och dels att befintliga industrier tillåts utvecklas samt 
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att bullertålig markanvändning placeras närmast riksväg 40.  
 
Om de aktuella företagen ska flytta till en annan plats, inom eller utanför kommunen, är i 
första hand en fråga för respektive företag och dess ägare. Om något av företagen överväger 
denna möjlighet har kommunen en viktig roll både som rådgivare och myndighet. 
Kommunen ska bland annat se till att det finns planlagd mark för olika ändamål inom 
kommunen. Utöver redan planlagd mark finns flera pågående planuppdrag för att tillskapa 
ytterligare verksamhetsmark inom kommunen. Kommunen får dock inte gå så långt i sitt 
agerande att man riskerar att särskilt gynna ett specifikt företag. 
 
Kommunen kan under vissa omständigheter tvångsvis flytta en verksamhet. För att tillgripa 
sådana tvångsmedel krävs tyngre vägande skäl än att utsikten från en motorväg är 
otillfredsställande. Ett sådant förfarande riskerar dessutom att medföra stora kostnader för 
kommunen.  
 
Den aktuella fastigheten är delvis inhägnad med plank vilket effektivt förhindrar insyn från 
Karlsnäsvägen. För att begränsa insyn även från motorvägen behöver planket vara betydligt 
högre än idag. Om delar av fastigheten förses med tak kan insynen också begränsas. Sådana 
åtgärder är upp till fastighetsägaren att ta initiativ till.  
 
Återvinningsverksamheten kan även döljas för förbipasserande på motorvägen med hjälp av 
en skärm utan genomsikt vid vägkanten. En sådan skärm skulle, för att ge så stor effekt som 
möjligt, placeras inom det statliga vägområdet där kommunen saknar rådighet. Ett sådant 
beslut kan endast fattas av Trafikverket. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om att flytta eller dölja Stenas depå utmed 
 
 
Beslutet lämnas till 
Pia Björten 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Fredrik Linusson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 12.06.2022 17:15:04
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:

Som boende i Ulricehamns kommun är jag otroligt stolt över vårt fina Ulricehamn.
Dock kan jag inte förstå hur man kan låta infarten via riksväg 40 kantas av skrot
och containrar.
Mitt förslag är att ni antingen flyttar Stenas depå eller bygger någon form av
”insynsskydd” från motorvägen sett.
Som det ser ut nu är det INTE förenligt med vår fina lilla stad!

Förnamn: Pia
Efternamn: Björten
E-post: piabjorten@outlook.com
Adress: Högvägslyckan
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§  
 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/227 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Vilma Hermansson att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från servicechef  
2 Medborgarförslag om hundrastgård i Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
hundrastgård i Ulricehamn 
Diarienummer 2021/227, löpnummer 1527/2022eng 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Vilma Hermansson att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
  
 
Ärendet 
Vilma Hermansson har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket 
innebär att andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  



 
 
 
 
  2021/227, 1527/2022 2(3) 

Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. 
 I ordningslagen (1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet 
på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt 
denna lag avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och 
som har upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hundrastgård i Ulricehamn 

 
 
Beslutet lämnas till 
Vilma Hermansson 
Sektorchef Service 
Verksamhetschef kommunservice  
Enhetschef park och skog 



 
 
 
 
  2021/227, 1527/2022 3(3) 

 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.04.2021 07:08:11
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: Hundrastgård i Ulricehamn
Förnamn: Vilma
Efternamn: Hermansson
E-post: vilmahermansson1@gmail.com
Adress: Djäknevägen 25
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§  
 

Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i 
Ulricehamn 
Dnr 2022/44 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att lägga en hundrastgård i Ulrikaparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Erika Algotsson att kommunen 
anlägger en hundrastgård, förslagsvis i Ulrikaparken eller på Lassalyckan. Förvaltningen gör 
bedömningen att Ulrikaparken inte är en lämplig plats utifrån ett socialt perspektiv. Det 
finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett flertal 
inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar på 
olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att lägga en hundrastgård i Ulrikaparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
hundrastgård i Ulricehamn 
Diarienummer 2022/44, löpnummer 1537/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att lägga en hundrastgård i Ulrikaparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Erika Algotsson att kommunen 
anlägger en hundrastgård, förslagsvis i Ulrikaparken eller på Lassalyckan. Förvaltningen gör 
bedömningen att Ulrikaparken inte är en lämplig plats utifrån ett socialt perspektiv. Det 
finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett flertal 
inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar på 
olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården 
 
 
Ärendet 
Erika Algotsson har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård, förslagsvis i Ulrikaparken eller på Lassalyckan. Förvaltningen gör 
bedömningen att Ulrikaparken inte är en lämplig plats utifrån ett socialt perspektiv. Det 
finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket innebär att andra 
olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 



 
 
 
 
  2022/44, 1537/2022 2(3) 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  

Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 
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Beslutet lämnas till 
Erika Algotsson 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor Service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 18.01.2022 20:20:22
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:

Jag med många saknar verkligen en hundrastgård i Ulricehamn. Borås stoltserar
med flera stycken och flera orter runtomkring har minst en. En samlingsplats för
oss hundägare där hundar på ett odramatiskt sätt kan skapa kontakter och
samtidigt få ut en massa energi. Tänk att ha den i anslutning till Ulrikaparken, då
kan hela familjen roas på samma plats. Eller en inhängnad uppe på lassalyckan
med alla fina leder som många hundägare utnyttjar dagligen.
Håller alla tummar och tår för att Ulricehamn äntligen skall få en egen rastplats för
hundar!

Förnamn: Erika
Efternamn: Algotsson
E-post: erika.algotsson@icloud.com
Adress: Ätrastigen 14
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§  
 

Svar på medborgarförslag om en hundrastgård vid 
Stadsparken eller Lassalyckan 
Dnr 2022/34 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att lägga en hundrastgård i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ewa Hedlund att kommunen 
anlägger en hundrastgård, förslagsvis i Stadsparken eller på Lassalyckan. Förvaltningen gör 
bedömningen att Stadsparken inte är en lämplig plats utifrån ett miljö- och socialt 
perspektiv. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som 
framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård vid Stadsparken eller Lassalyckan 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att lägga en hundrastgård i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
hundrastgård vid Stadsparken eller Lassalyckan 
Diarienummer 2022/34, löpnummer 1538/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att lägga en hundrastgård i Stadsparken avslås då förvaltningen anser att platsen 
inte är lämplig för ändamålet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ewa Hedlund att kommunen 
anlägger en hundrastgård, förslagsvis i Stadsparken eller på Lassalyckan. Förvaltningen gör 
bedömningen att Stadsparken inte är en lämplig plats utifrån ett miljö- och socialt 
perspektiv. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som 
framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Ewa Hedlund har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård, förslagsvis i Stadsparken eller på Lassalyckan. Stadsparken anses inte vara en 
lämplig plats för en hundrastgård då den medförande aktiviteten kan störa parkens övriga 
besökare. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket innebär att 
andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 



 
 
 
 
  2022/34, 1538/2022 2(3) 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  

Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en hundrastgård vid Stadsparken eller Lassalyckan 

 



 
 
 
 
  2022/34, 1538/2022 3(3) 

 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Ewa Hedlund 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef  Enhetschef park och skog 
Sektor Service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 15.01.2022 13:46:27
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:

Hundrastgård!
Antalet invånare ökar i Ulricehamns kommun med både två och fyrbenta individer,
så även vår turism.
Att erbjuda en hundrastgård i vår vackra natur, förslagsvis stadsparken eller
Lassalyckan skulle höja attraktiviteten i kommunen ytterligare. Vår grannkommun
Borås erbjuder flera alternativ på hundrastgårdar som vi då och då besöker.
Mycket trevligt både för hundar, hussar och mattar.
Med vänlig hälsning, och förhoppning om att Vi i Ulricehamn inom kort kan
stoltsera oss med en hundrastgård!

Förnamn: Ewa
Efternamn: Hedlund
E-post: ewa.hedlund70@gmail.com
Adress: Lövängsvägen 18
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2022-11-01 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/308 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mimmi Tankred att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
hundrastgård i Ulricehamn 
Diarienummer 2021/308, löpnummer 1539/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mimmi Tankred att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Mimmi Tankred har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket 
innebär att andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  
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Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 
 
 
Beslutet lämnas till 
Mimmi Tankered 
Servicechef 
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Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 17.05.2021 07:47:28
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:

Jag, med fler (se länk samt namn nedan på personer som saknar internet) vill ha
en hundrastgård I Ulricehamn.
Som jag nämner i namninsamlingen släpper många sina hundar I "fårhagen" i
stadsparken men långt ifrån alla kan eller vågar det. Staketet är inte säkert och
därför riskerar små hundar att krypa under och mellanstora till stora hundar kan
enkelt hoppa över.

I våran kommun finns enligt jordbruksverket 3080 stycken registrerade hundar och
av dessa bor 1100 av dem i Ulricehamn centralort. Även om jag inte lyckats nå ut
till en majoriter så tror jag bestämt att behovet av en hundrastgård är stort, speciellt
i dessa tider. Att ha en hundrastgård gynnar inte bara hundarna utan även dess
ägare då dom kan socialisera med andra människor och hundägare på ett corona
säkert sätt.

Jag har vart i kontakt med Jönköpings kommun ( jenny.jansson@jonkoping.se )
som meddelar att deras hundrastgård vid kålgården på 800m2 kostade 200 000
kr allt som allt och att dom två stycken i stadsparken på 1630 m2 kostade 300 000
allt som allt (staket belysning mm). Jönköping har även gratis bajspåsar precis
utanför hundrastgårdarna ihop med hundlatriner och tipsar om grus som underlag.
Eftersom jag själv har bott i Jönköping vet jag hur mycket dessa hundrastgårdar
uppskattades och hur 99% av dom som använde hundrastgårdarna följde reglerna
exemplariskt (så som max 20 min om andra hundar väntar). Hundägarna var även
måna om att hundrastgården skulle hållas fin och såg någon fimpar eller skräp inne
i hundrastgården plockades det genast upp av andra hundägare.

Vi hoppas därför att Ulricehamn, vår friluftskommun, snart har en hundrastgård.

https://www.skrivunder.com/hundrastgard_i_ulriceham

Ami & Janne Björkander, blivande Ulricehamnare
Anita Tankred, Borås

Förnamn: Mimmi
Efternamn: Tankred
E-post: mimmi_tankred@hotmail.com
Adress: Stenmursgatan 36 52338 Ulricehamn
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Svar på medborgarförslag om en hundrastgård i 
Ulricehamn 
Dnr 2021/235 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mergime Harja att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
hundrastgård i Ulricehamn 
Diarienummer 2021/235, löpnummer 1540/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mergime Harja att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
  
 
Ärendet 
Mergime Harja har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket 
innebär att andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  
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Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en hundrastgård i Ulricehamn 
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Beslutet lämnas till 
Mergime Harja 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice  
Enhetschef park och skog 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.04.2021 21:05:21
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: Saknar en hundrastgård i Ulricehamn vore trevligt att ha en.
Förnamn: Mergime
Efternamn: Hajra
E-post: mergimeshabani@live.se
Adress: Nygatan 26



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om en hundrastgård 
Dnr 2021/230 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Sällberg att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-05 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en hundrastgård 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-05 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
hundrastgård 
Diarienummer 2021/230, löpnummer 1543/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Sällberg att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Rickard Sällberg har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket 
innebär att andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  

Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  
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Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en hundrastgård 
Beslutet lämnas till 
Rickard Sällberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice  
Enhetschef park och skog  
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Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 12.04.2021 18:44:50
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:

Vi vill ha en hundrastgård i Ulricehamn,dom flesta kommuner i Sverige har det
och behovet är stort.

Förnamn: Rickard
Efternamn: Sällberg
E-post: dickalgot@hotmail.com
Adress: Jönköpingsvägen 22 52336 Ulricehamn



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att bygga en 
hundrastgård i Ulricehamn 
Dnr 2021/229 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Minna Frändås att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-05 från servicechef  
2 Medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i Ulricehamn 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-05 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
bygga en hundrastgård i Ulricehamn 
Diarienummer 2021/229, löpnummer 1544/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Minna Frändås att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Minna Frändås har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket 
innebär att andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  
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Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 

Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bygga en hundrastgård i Ulricehamn 
 
Beslutet lämnas till 
Minna Frändås 
Sektorchef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog  
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Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 12.04.2021 19:39:57
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:

Hundrastgård!
Jag vet att ni får in detta som förslag titt som tätt. Men det kommer ni antagligen att
få ända tills det byggs en, för att det är något så många i Ulricehamn saknar, och
inte förstår varför det gång på gång ignorerad, utan en riktig förklaring. Folk känner
att det har blivit en principsak av politikerna att säga nej till en hundrastgård,
eftersom dom inte kan med att säga ja efter så många nej? Vi behöver ett tryggt
vis att socialisera våra hundar på, och en rastgård är allt vi önskar. Det är inte
kommunens ansvar att göra mer än att bygga och underhålla den, inga lagar säger
att kommunen är ansvarig för vad som händer i den om tex hundar hamnar i
konflikt. Det är ägarens ansvar endast, i enlighet med svenska lagboken.

Förnamn: Minna
Efternamn: Frändås
E-post: minna.frandas@gmail.com
Adress: Stenbocksgatan 5b



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård 
Dnr 2021/228 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jenny Nyberg att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från servicechef  
2 Medborgarförslag om hundrastgård 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
hundrastgård 
Diarienummer 2021/228, löpnummer 1545/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jenny Nyberg att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Jenny Nyberg har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket 
innebär att andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  



 
 
 
 
  2021/228, 1545/2022 2(3) 

Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. 
 I ordningslagen (1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet 
på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt 
denna lag avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och 
som har upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hundrastgård 

 
 
Beslutet lämnas till 
Jenny Nyberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice  
Enhetschef park och skog 
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Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 12.04.2021 19:43:09
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:

En hundrastgård i Ulricehamn hade varit väldigt uppskattat. En plats att kunna
träffa människor och hundar på ett bra sätt.

Förnamn: Jenny
Efternamn: Nyberg
E-post: jenny.nyberg@svenskakyrkan.se
Adress: Sanatorievägen 76



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om inhägnad yta för 
hundrastgård 
Dnr 2022/73 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Camilla Tomas att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från servicechef  
2 Medborgarförslag om inhägnad yta för hundrastgård 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-11 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
inhägnad yta för hundrastgård 
Diarienummer 2022/73, löpnummer 1547/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Camilla Tomas att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Camilla Tomas har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket 
innebär att andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  



 
 
 
 
  2022/73, 1547/2022 2(3) 

Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om inhägnad yta för hundrastgård 

 
Beslutet lämnas till 
Camilla Tomas 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 25.01.2022 11:23:54
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:

Ulricehamn är en fin stad för oss invånare och för många turister. Här finns många
aktiviteter som man kan göra på egen hand eller tillsammans med andra. Det
märks tydligt att man har medborgarnas intresse i fokus när man anlägger nytt i
kommunen.

Det jag som hundägare saknar är en hundrastgård. En inhägnad yta där jag kan
släppa min hund för diverse träning eller lek med andra hundar utan att störa övriga
medborgare. Idag får vi åka till en annan kommun för att kunna göra detta.
Därför vill jag föreslå att man anlägger en hundrastgård för allas trevnad.

Förnamn: Camilla
Efternamn: Tomas
E-post: familjen.thomas@gmail.com
Adress: Stenmursgatan 8



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i 
skogsmiljö 
Dnr 2021/231 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Julia Berglund att kommunen 
anlägger en hundrastgård i skogsmiljö. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i 
Ulricehamn som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det 
finns idag inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans 
förskola. Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-05 från servicechef  
2 Medborgarförslag om hundrastgård i skogsmiljö 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-05 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
hundrastgård i skogsmiljö 
Diarienummer 2021/231, löpnummer 1542/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Julia Berglund att kommunen 
anlägger en hundrastgård i skogsmiljö. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i 
Ulricehamn som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det 
finns idag inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans 
förskola. Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Julia Berglund har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket 
innebär att andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  



 
 
 
 
  2021/231, 1542/2022 2(3) 

Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om hundrastgård i skogsmiljö 

 
Beslutet lämnas till 
Julia Berglund 
Servicechef  
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
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Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 12.04.2021 18:28:49
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:

Tycker de borde finnas en bra inhägnad hundrastgård med lite skogsmiljö finns ju
en hundgård men den är ju inte säker för fem öre

Förnamn: Julia
Efternamn: Berglund
E-post: julla99@hotmail.com
Adress: Solrosvägen 8A



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-11-01 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om att det behövs 
hundrastgårdar i Ulricehamn 
Dnr 2021/353 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att uppföra skyltning på alla skolor och förskolor anses som tillgodosett då 
möjligheten, för de berörda verksamheterna, redan finns. Respektive verksamhet gör sin 
egna bedömning och kan vid behov beställa skylt från verksamhet fastighet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingegerd Borg-Saviharju att 
kommunen anlägger hundrastgårdar i centralorten för att få bort problemet med att 
hundägare använder Kvarnlyckans förskola som en hundrastplats.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar 
på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Utöver detta önskar Borg-Saviharju även att alla Ulricehamns skolor och förskolor 
iordningställer tydlig skyltning om att rastning är förbjuden på skolområdena. Förslaget 
anses som tillgodosett då möjligheten, för de berörda verksamheterna, redan finns. 
Respektive verksamhet gör sin egna bedömning och kan vid behov beställa skylt från 
verksamhet fastighet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från servicechef  
2 Medborgarförslag om att det behövs hundrastgårdar i Ulricehamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
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skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att uppföra skyltning på alla skolor och förskolor anses som tillgodosett då 
möjligheten, för de berörda verksamheterna, redan finns. Respektive verksamhet gör sin 
egna bedömning och kan vid behov beställa skylt från verksamhet fastighet. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-06 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att det 
behövs hundrastgårdar i Ulricehamn 
Diarienummer 2021/353, löpnummer 1546/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Förslaget att uppföra skyltning på alla skolor och förskolor anses som tillgodosett då 
möjligheten, för de berörda verksamheterna, redan finns. Respektive verksamhet gör sin 
egna bedömning och kan vid behov beställa skylt från verksamhet fastighet. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Ingegerd Borg-Saviharju att 
kommunen anlägger hundrastgårdar i centralorten för att få bort problemet med att 
hundägare använder Kvarnlyckans förskola som en hundrastplats.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar 
på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Utöver detta önskar Borg-Saviharju även att alla Ulricehamns skolor och förskolor 
iordningställer tydlig skyltning om att rastning är förbjuden på skolområdena. Förslaget 
anses som tillgodosett då möjligheten, för de berörda verksamheterna, redan finns. 
Respektive verksamhet gör sin egna bedömning och kan vid behov beställa skylt från 
verksamhet fastighet. 
 
 
Ärendet 
Ingegerd Borg-Saviharju har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen 
anlägger en hundrastgård samt iordningställer skyltar. På Skyltarna ska det framgå att all 
rastning av hundar är förbjuden på skolor och förskolor.  
 
Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket innebär att andra 
olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
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Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  

Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Förslaget att uppföra skyltning på alla skolor och förskolor anses som tillgodosett då 
möjligheten, för de berörda verksamheterna, redan finns. Respektive verksamhet gör sin 
egna bedömning och kan vid behov beställa skylt från verksamhet fastighet. 
 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
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Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att det behövs hundrastgårdar i Ulricehamn 

 
Beslutet lämnas till 
Ingegerd Borg-Saviharju 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 06.06.2021 18:14:05
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:

BEHÖVS HUNDRASTGÅRDAR I ULRICEHAMN?
Under det senaste halvåret har boende på Södra Kyrkogatan kunnat se hur den
fina lekparken på Kvarnlyckans förskola förvandlats till en hundrastgård under
helgerna. Oavsett om detta beror på lata hundägare eller att behovet av en
hundrastgård är stort i området, så behöver det åtgärdas omedelbart! Vilken
förälder vill ha sina barn på en lekplats, där hundar uträttar sina behov. Ur hälso-
och hygiensynpunkt är det inte acceptabelt. Kortsiktigt måste skyltar sättas upp
men kommunen måste åtgärda hundproblemet så snabbt som möjligt. Är behovet
stort av hundrastgårdar i centralorten kan frågan inte dras i långbänk,
förskolebarnen behöver en hälsosam utemiljö!
Undertecknad tycker att kommunen skyndsamt ska:
• Iordningställa tydlig skyltning på alla skolor och förskolor
• Iordningställa hundrastgårdar i centralorten

Förnamn: Ingegerd
Efternamn: Borg-Saviharju
E-post: ibosav@msn.com
Adress: Södra Kyrkogatan 3A
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§  
 

Svar på medborgarförslag om en enkel hundpark 
Dnr 2022/155 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Linda Hellström att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en enkel hundpark 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-11 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
enkel hundpark 
Diarienummer 2022/155, löpnummer 1548/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera och anlägga 
en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig ansvaret för 
skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan mandatperiodens 
utgång 2026-10-14. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Linda Hellström att kommunen 
anlägger en hundrastgård. Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn 
som framkommit via ett flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag 
inofficiella hundrastgårdar på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. 
Skapandet av en offentlig hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården föreslår förvaltningen att 
medborgarförslaget antas. Förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig 
yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen för projektering och anläggning av 
hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Linda Hellström har inkommit med ett medborgarförslag om att kommunen anlägger en 
hundrastgård. Det finns i dagsläget ingen hundrastgård i Ulricehamns kommun, vilket 
innebär att andra olämpliga ytor används som hundrastgårdar.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  
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Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården 
föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas och att förvaltningen tillsammans med 
föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar förvaltningen av 
projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en enkel hundpark 

 
 
Beslutet lämnas till 
Linda Hellström 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
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Enhetschef park och skog 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Från:  Linda Hellström[karneol_@hotmail.com] 
Skickat:  23.02.2022 09:45:58 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Medborgarförslag 
 
 
 
 
 
Hej. 
Jag har nyligen blivit medborgare i denna fina stad. 
Är mycket ute i skog och natur, med vår hund. 
Har träffat många hundägare på vägen, och vi samtycker att det vore så 
trevligt med en hundrastgård för våra hundar att kunna springa lös i. 
Detta är något som alla hundägare här i trakten önskar, vad jag förstått. 
Vi är själva ursprungligen från Borås, och jag pendlar idag med hunden dit 
för att han skall få vara utan koppel en stund. 
Det finns så många hundägare i Ulricehamn, och vi alla har en dröm om en 
enkel hundpark. 
Jag har hört att det tidigare skickats önskemål angående detta tidigare, 
men jag vädjar att det skulle vara så uppskattat. 
 
Med vänlig hälsning 
Linda Hellström 
076-8519366 
 
Skickat från min iPhone 
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-11-
10 
Dnr 2021/624 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen Sjuhärads samordningsförbund 
 2022-09-22 
2 Delårsrapport januari-augusti 2022, Sjuhärads samordningsförbund 
3 Protokoll Samverkansnämnd IT 2022-09-14 
4 Protokollsutdrag Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-10-14 
    § 69 Vitesföreläggande Billdalsgatan 1–3, Borås (Dnr 2022–000764) 
5 Budget och verksamhetsplan 2023–2025 Tolkförmedling Väst 2022-09-30 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-19 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2022-11-10 
2021/624, löpnummer 3644/2022 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte Förbundsstyrelsen Sjuhärads samordningsförbund 
 2022-09-22 
2 Delårsrapport januari-augusti 2022, Sjuhärads samordningsförbund 
3 Protokoll Samverkansnämnd IT 2022-09-14 
4 Protokollsutdrag Direktionen Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2022-10-14 
    § 69 Vitesföreläggande Billdalsgatan 1–3, Borås (Dnr 2022–000764) 
5 Budget och verksamhetsplan 2023–2025 Tolkförmedling Väst 2022-09-30 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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