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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet   
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
1. Val av justerare, i tur att justera Jan-Henric Henningsson (SD) den 17 

januari 
 

2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023-01-12 2022/9 
 Ärenden på det öppna sammanträdet   
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige   
6. Ansvarig utgivare, webbsändning av kommunfullmäktige 2022/655 
7. Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun 

(enligt inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 61) Föredragning  
2017/418 

8. Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2022 2022/624 
9. Regler för inkallande av ersättare 2023-2026 2022/766 
10. Ej verkställda beslut kvartal 3, 2022 SoL och LSS 2022/595 
11. Delårsrapport januari - augusti 2022 Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 
2022/687 

12. Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-utrustning 2023 2022/651 
13. Svar på motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av 

batterifabrik i Lockryd 
2022/504 

 Kommunstyrelsens beslutsärenden   
14. Val av biträdande kommunalråd och oppositionsråd i kommunstyrelsen 2022/768 
15. Val av kommunstyrelsens beredande utskott 2022/769 
16. Val av kommunstyrelsens budgetutskott 2022/770 
17. Val av arbetsgrupper inom kommunstyrelsen 2022/773 
18. Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 2022/625 
19. Revidering av riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns 

museisamling 
2022/701 

20. Revidering av riktlinjer för anhörigstöd 2022/703 
21. Ansökan om investeringsmedel för centrumutveckling, ombyggnation 

Storgatan 2023 
2022/537 

22. Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2023 2022/551 
23. Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2023 2022/552 
24. Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av ventilationsanläggning 

till ishallen 
2022/219 

25. Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 
kost 2023 

2022/682 

26. Svar på medborgarförslag om skyltar på stadens olika kvartersnamn 2022/97 
27. Svar på medborgarförslag om busskort som även gäller under lov till alla 

skolelever 
2022/473 

28. Svar på medborgarförslag om ett fast datum för iläggning av brygga intill 
iläggningsrampen vid Fiskebacken 

2022/296 

29. Svar på medborgarförslag om brygga med stege för vinterbad 2022/204 
30. Svar på medborgarförslag om fler bryggor för båtplatser 2020/478 
31. Svar på medborgarförslag om handelsplats vid Hökerumsmotet 2022/180 
32. Svar på medborgarförslag om grovsopbil 2022/282 
33. Svar på medborgarförslag om en friidrottslöparbana på Lassalyckan 2021/462 
34. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-01-12 2022/717 
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Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
- kommunstyrelsens beslutsärenden på det slutna mötet 
 
Kl. 8.30 – 12.00 Gemensam arbetsgrupp med paus för fika kl. 9:30 
Presentation av sektorerna och kommunledningsstaben.  
 
Kl. 13.00 – 14.00 Ärendeföredragning (utan debatt) 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Partigruppmöten (inkl. fika) 
                                     Lokal: 
M, C, KD och L          Fullmäktiges sessionssal 
S, V och MP                Åsunden 
NU              Ätran 
SD               Röstesjön 
 
Kl. 15.00 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
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§  
 

Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023-01-12 
Dnr 2022/9 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Delegationsbesluten 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 

1.3 

Nr 1179/2022 
2022/684 
Mottagande/undertecknande av delgivningskvitton från annan myndighet eller 
domstol 
Kommunsekreterare 2022-11-14 

1.25 

Nr 1212/2022 
Lämna medgivande att använda kommunens heraldiska vapen 
Kanslichef 2022-11-25 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 1184/2022 

2022/678 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Infrastruktur- och trafikplanerare 2022-11-09 

2.4 Nr 1154/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-11-04 

2.6 Nr 1196/2022 
2022/700 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 202-11-16 

2.17 Nr 1204/2022 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-11-21 

2.22 Nr 1181/2022 
Organisationsförändringar inom sektor och kommunledningsstab 
Kommunchef 2022-10-31 

3 Ekonomiärenden 
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3.6 

Nr 1151/2022, 1165/2022, 1187/2022 
utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-11-03, 2022-11-09, 2022-11-15 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 1180/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-11-14 

5.10 

Nr 1149/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-11-03 

5.19 

Nr 1169–1170/2022, 1171–1172/2022, 1173/2022, 1174/2022, 1175/2022, 
1176/2022, 1177/2022, 1178/2022 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2022-09-05, 2022-08-25, 2022-09-05, 2022-09-29, 2022-10-
13, 2022-20-26, 2022-09-29, 2022-10-26 

5.21 

Nr 1150/2022, 1155/2022, 1156/2022, 1209/2022, 1210/2022 
2022/633, 2022/669, 2022/448, 2022/691, 2022/713 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2022-11-03, 2022-11-04, 2022-07-19, 2022-
11-24 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 1153/2022, 1157/2022, 1162/2022, 1164/2022, 1167/2022, 1168/2022, 
1184/2022, 1185/2022, 1186/2022, 1189/2022, 1190/2022, 1191/2022, 
1195/2022, 1199/2022, 1206/2022, 1211/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-11-03, 2022-11-01, 2022-11-08, 2022-11-09, 2022-11-11, 2022-
11-15, 2022-10-24, 2022, 2022-10-19, 2022-11-08, 2022-11-14, 2022-11-10, 
2022-11-22, 2022-11-24 
Verksamhetschef 2022-11-09, 2022-11-11 

8.8 

Nr 1158/2022, 1160/2022, 1161/2022, 1163/2022, 1182/2022, 1188/2022, 
1197/2022, 1198/2022, 1207/2022, 1208/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Verksamhetschef 2022-11-02, 2022-11-22 
Enhetschef 2022-11-01, 2022-11-03, 2022-11-03, 2022-11-07, 2022-11-10, 2022-
11-01, , 2022-11-15, 2022-11-21 
Skolintendent 2022-11-18 

9 Planärenden 

9.2 

Nr 1159/2022 
2022/557 
Beslut om positiva planbesked och planuppdrag i de fall stöd för den avsedda 
åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan, fördjupad 
översiktsplan, eller att åtgärden är av mindre betydande art 
Samhällsbyggnadschef 2022-11-07 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen  
2022-12-13 

 Sida 3 av 3 

11.3 Nr 1152/2022 
2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-11-04 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14.3 

Nr 1192/2022, 1194/2022 
Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
Enhetschef 2022-11-17 

15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 1166/2022, 1205/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-11-07, 2022-11-10 

22.2 

Nr 1192/2022, 1200–1203/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-11-16, 2022-1-21 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-25 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut kommunstyrelsen 
2023-01-12 
2022/9, löpnummer 4613/2022 
 
Förslag till beslut 
Informationen 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 

1.3 

Nr 1179/2022 
2022/684 
Mottagande/undertecknande av delgivningskvitton från annan myndighet eller 
domstol 
Kommunsekreterare 2022-11-14 

1.25 

Nr 1212/2022 
Lämna medgivande att använda kommunens heraldiska vapen 
Kanslichef 2022-11-25 

2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 1184/2022 

2022/678 
Bevilja/avslå ekonomiska bidrag till föreningar, organisationer och institutioner 
eller motsvarande 
Infrastruktur- och trafikplanerare 2022-11-09 

2.4 Nr 1154/2022 
2022/23 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2022-11-04 

2.6 Nr 1196/2022 
2022/700 
Beslut om marknadsföringsinsatser och annan PR-verksamhet 
Kommunchef 202-11-16 

2.17 Nr 1204/2022 
Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 
Kommunstyrelsens ordförande 2022-11-21 

2.22 Nr 1181/2022 
Organisationsförändringar inom sektor och kommunledningsstab 
Kommunchef 2022-10-31 



 
 
 
 
  2022/9, 4613/2022 2(3) 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 1151/2022, 1165/2022, 1187/2022 
utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2022-11-03, 2022-11-09, 2022-11-15 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.1 

Nr 1180/2022 
Lämna medgivande eller ansöka till allmän domstol/Lantmäteriet om 
inteckning, inskrivning eller upphävande av rättigheter och annan liknande 
åtgärd 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-11-14 

5.10 

Nr 1149/2022 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2022-11-03 

5.19 

Nr 1169–1170/2022, 1171–1172/2022, 1173/2022, 1174/2022, 1175/2022, 
1176/2022, 1177/2022, 1178/2022 
Förhandla och teckna hyreskontrakt av annan ägd fastighet 
Verksamhetschef 2022-09-05, 2022-08-25, 2022-09-05, 2022-09-29, 2022-10-
13, 2022-20-26, 2022-09-29, 2022-10-26 

5.21 

Nr 1150/2022, 1155/2022, 1156/2022, 1209/2022, 1210/2022 
2022/633, 2022/669, 2022/448, 2022/691, 2022/713 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Handläggare exploateringsenheten 2022-11-03, 2022-11-04, 2022-07-19, 2022-
11-24 

6 Fritidsärenden 
7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 1153/2022, 1157/2022, 1162/2022, 1164/2022, 1167/2022, 1168/2022, 
1184/2022, 1185/2022, 1186/2022, 1189/2022, 1190/2022, 1191/2022, 
1195/2022, 1199/2022, 1206/2022, 1211/2022 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidaretjänst och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2022-11-03, 2022-11-01, 2022-11-08, 2022-11-09, 2022-11-11, 2022-
11-15, 2022-10-24, 2022, 2022-10-19, 2022-11-08, 2022-11-14, 2022-11-10, 
2022-11-22, 2022-11-24 
Verksamhetschef 2022-11-09, 2022-11-11 

8.8 

Nr 1158/2022, 1160/2022, 1161/2022, 1163/2022, 1182/2022, 1188/2022, 
1197/2022, 1198/2022, 1207/2022, 1208/2022 
Beslut om tjänstledighet som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Verksamhetschef 2022-11-02, 2022-11-22 
Enhetschef 2022-11-01, 2022-11-03, 2022-11-03, 2022-11-07, 2022-11-10, 2022-
11-01, , 2022-11-15, 2022-11-21 
Skolintendent 2022-11-18 

9 Planärenden 

9.2 

Nr 1159/2022 
2022/557 
Beslut om positiva planbesked och planuppdrag i de fall stöd för den avsedda 
åtgärden finns i en aktuell eller aktualitetsförklarad översiktsplan, fördjupad 
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översiktsplan, eller att åtgärden är av mindre betydande art 
Samhällsbyggnadschef 2022-11-07 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 
11.3 Nr 1152/2022 

2022/391 
Beslut om lokala trafikföreskrifter och undantag från lokala trafikföreskrifter 
Trafikhandläggare 2022-11-04 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 

14.3 

Nr 1192/2022, 1194/2022 
Årligen upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling 
Enhetschef 2022-11-17 

15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 
19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 

22.1 

Nr 1166/2022, 1205/2022 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Verksamhetschef 2022-11-07, 2022-11-10 

22.2 

Nr 1192/2022, 1200–1203/2022 
Interkommunal ersättning avseende placering i annan kommuns förskola, 
grundskola, friskola, särskola, specialskola, gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola 
Verksamhetschef 2022-11-16, 2022-1-21 

 
 
 
 
 

Susanne Borg 
Systemförvaltare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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§  
 

Ansvarig utgivare, webbsändning av 
kommunfullmäktige 
Dnr 2022/655 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) med andre vice ordförande Leif Dahl 
(S) som ersättare, utses som utgivare för webbsändningarna från kommunfullmäktiges 
sammanträden. I stället för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella 
yttrandefrihetsbrott.  
 
Sammanfattning 
Webbsändning eller webb-tv är en tv-sändning som görs över internet, via tex en webbplats 
eller en app. Det krävs inget tillstånd men en registrering hos myndigheten för press, radio 
och tv ska göras bland annat om sändningen är riktad mot allmänheten. Registreringen är 
genomförd sedan tidigare men ny utgivare med ersättare behöver utses. I stället för utgivaren 
ansvarar var och en som framträder själv för eventuella yttrandefrihetsbrott.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-02 från kanslichef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) med andre vice ordförande Leif Dahl 
(S) som ersättare, utses som utgivare för webbsändningarna från kommunfullmäktiges 
sammanträden. I stället för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella 
yttrandefrihetsbrott.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-02 

Tjänsteskrivelse Ansvarig utgivare, webbsändning av 
kommunfullmäktige 
Diarienummer 2022/655, löpnummer 4150/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson (C) med andre vice ordförande Leif Dahl 
(S) som ersättare, utses som utgivare för webbsändningarna från kommunfullmäktiges 
sammanträden. I stället för utgivaren ansvarar var och en som framträder själv för eventuella 
yttrandefrihetsbrott.  
 
Sammanfattning 
Webbsändning eller webb-tv är en tv-sändning som görs över internet, via tex en webbplats 
eller en app. Det krävs inget tillstånd men en registrering hos myndigheten för press, radio 
och tv ska göras bland annat om sändningen är riktad mot allmänheten. Registreringen är 
genomförd sedan tidigare men ny utgivare med ersättare behöver utses. I stället för utgivaren 
ansvarar var och en som framträder själv för eventuella yttrandefrihetsbrott.  
 
 
Ärendet 
Webbsändning eller webb-tv är en tv-sändning som görs över internet, via tex en webbplats 
eller en app. Det krävs inget tillstånd men en registrering hos myndigheten för press, radio 
och tv ska göras bland annat om sändningen är riktad mot allmänheten. Registreringen är 
genomförd sedan tidigare men ny utgivare med ersättare behöver utses. I stället för utgivaren 
ansvarar var och en som framträder själv för eventuella yttrandefrihetsbrott.  
 
Beslut lämnas till 
Roland Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande  
Leif Dahl, kommunfullmäktiges andre vice ordförande 
Kanslichef  
 
 
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef   
Kommunledningsstaben  
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§  
 

Renovering och byggnation av högstadieskolor i 
Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 
2021-03-25 § 61) 
Dnr 2017/418 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område. 
Renovering av lokaler som, av myndighetsskäl, inte går att riva genomförs. 
Dimensioneringen är plats för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan samt 
fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 
möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 
skolbyggnad. 

 
Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 61 att ge förvaltningen i uppdrag  

 att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele  

 att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  
 att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2022-05-19 § 19 de geografiska platserna för de tre 
skolorna med två skolor i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad och en 
högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad.  
 
Delutredningarna är slutförda och den samlade bedömningen är: 

- för Stenbocksskolans område förordas renovering av Stenbocksskolan lokaler, 
innebärande att dessa kan behöva förändras och att också ytterligare ytor kan behöva 
tillskapas. Dimensionering föreslås bli plats för 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan samt en fritidsgård. 

- för en ny skola på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), föreslås en dimensionering 
för 375 elever, med möjlighet till framtida utbyggnad. 

- för Ätradalsskolans område förordas byggnation av en ny skola för 300 elever, jämte 
nuvarande skolbyggnad. 
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1 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef  
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Förvaltningens förslag till beslut 
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- renovering av Stenbocksskolans lokaler, innebärande att dessa kan behöva förändras 
och att också ytterligare ytor kan behöva tillskapas. Dimensionering är plats för 450 
elever plus 25 elever i grundsärskolan samt en fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 
möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 
skolbyggnad. 
 

Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-16 

Tjänsteskrivelse Renovering och byggnation av 
högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 61) 
Diarienummer 2017/418, löpnummer 4376/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- renovering av Stenbocksskolans lokaler, innebärande att dessa kan behöva förändras 
och att också ytterligare ytor kan behöva tillskapas. Dimensionering är plats för 450 
elever plus 25 elever i grundsärskolan samt en fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 
möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 
skolbyggnad. 
 

Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 61 att ge förvaltningen i uppdrag  

 att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele  

 att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  
 att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2022-05-19 § 19 de geografiska platserna för de tre 
skolorna med två skolor i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad och en 
högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad.  
 
Delutredningarna är slutförda och den samlade bedömningen är: 

- för Stenbocksskolans område förordas renovering av Stenbocksskolan lokaler, 
innebärande att dessa kan behöva förändras och att också ytterligare ytor kan behöva 
tillskapas. Dimensionering föreslås bli plats för 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan samt en fritidsgård. 

- för en ny skola på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), föreslås en dimensionering 
för 375 elever, med möjlighet till framtida utbyggnad. 

- för Ätradalsskolans område förordas byggnation av en ny skola för 300 elever, jämte 
nuvarande skolbyggnad. 

 
 
Ärendet 
I inriktningsbeslutet 7-9 skolor i Ulricehamns kommun, kommunfullmäktige (2021-03-25 § 
61), gavs förvaltningen i uppdrag 
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 att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele  

 att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  
 att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan. 

En utredningsgrupp har arbetat med uppdragen i det politiska beslutet. Förvaltningen ser 
fördelar med att de tre uppdragen har hanterats sammanhållet och att utredningen 
genomförts med ett helhetsgrepp. Utredningen har namnet ”7-9 skolor i Ulricehamns 
kommun” och består av fyra delutredningar enligt nedan.  

 En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 
 Skola ett och två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 
 Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 
 Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan 
 

Att genomföra en sammanhållen utredning har syftat till att komma framåt med brådskande 
skollokalsförsörjning med hänsyn tagen till gällande funktionsprogram, samt med beaktande 
av annat lokalbehov i förvaltningen. Långsiktiga effekter för kommunens verksamhet 
förväntas bli:  

 Kommunens skollokaler är utformade för att stödja det pedagogiska innehållet och 
bidrar med inkluderande lärmiljöer.  

 Bättre arbets- och skolmiljö för personal och elever.  
 Möjlighet för framtida utbyggnader av skolorna vid ökade behov. 
 Fastigheter och mark vid Stenbocksskolan används på ett sätt som stödjer 

kommunens behov. 

Avgränsningar i utredningsuppdraget som är godkända av lokalstyrgruppen och den politiska 
ledningen är: 

 Vid dimensionering av skolorna ska utredningen utgå från befintliga 
upptagningsområden. 

 Montessoriskolans utbyggnad med en högstadiedel på maximalt 75 elevplatser, ska 
inte räknas av från det totala behovet av elevplatser vid de kommunala skolorna. 
Anledningen är Montessoriskolans lägre elevantal per årskurs i åldrarna F-6.  

 Dimensioneringen av de båda skolorna i centralorten behöver inte vara samma. 
 Grundsärskola för årskurs 7-9 ska finnas vid en av skolorna i centralorten. 
 Fritidsgård ska finnas med som möjlighet vid minst en av skolorna i centralorten, i 

det mest centrala läget. 
 Minst en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut i framtiden om behov 

finns. Bra om det är möjligt att bygga ut båda skolorna. 
 Högstadieskola i Timmele avgränsas till att omfatta renovering av Ätradalsskolans 

befintliga lokaler eller rivning och nybyggnad av skollokaler på samma plats.  
 Arkitektutredningar görs där behov finns för befintliga skollokaler i Ätradalsskolan 

och Stenbocksskolan samt för möjliga förvaltningslokaler i nuvarande 
Stenbocksskolan. 

Geografiska platser för de tre skolorna är sedan tidigare beslutat av kommunfullmäktige 
(2022-05-19 § 123). De delutredningar som ingår i detta ärende är: 
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- Skola ett och två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 
- Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 

 
Delutredningarna är slutförda och den samlade bedömningen är: 

- för Stenbocksskolans område förordas renovering av Stenbocksskolans lokaler, 
innebärande att dessa kan behöva förändras och att också ytterligare ytor kan behöva 
tillskapas. Dimensionering föreslås bli plats för 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan samt en fritidsgård. 

- för en ny skola på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), föreslås en dimensionering 
för 375 elever, med möjlighet till framtida utbyggnad. 

- för Ätradalsskolans område förordas byggnation av en ny skola för 300 elever, jämte 
nuvarande skolbyggnad. 

 
Laglighet 
Alternativen har stämts av med bland annat naturvärden, kulturvärden och hinder i 
detaljplaner.  

Barnkonventionen 
De alternativ som föreslås bygger på att eleverna ska få en betydligt bättre arbetsmiljö när 
skolorna väl står på plats. Hänsyn har också tagits till gång- och cykelavstånd för eleverna. 
Slutförda delutredningar och inriktningsbeslut berör barnens/elevernas arbetsmiljö i skolan. 
De har än så länge inte varit delaktiga i arbetet men kommer i projekteringsfaserna via 
genomförande av workshop eller liknande få möjlighet att vara delaktiga med sina perspektiv 
och synpunkter.  
 
Förvaltningens bedömning är att alternativen för skolorna behöver beslutas först för att 
barnens/elevernas inflytande ska bli reellt. I ett projekteringsskede kommer eleverna att vara 
delaktiga i bland annat färgsättning och möblering av inomhusmiljöer samt hur 
utomhusmiljöerna utformas. En fördröjning av beslutet medför att arbetsmiljön för elever 
försämras jämfört med idag. 
 
Ekonomi 
Investeringsutgifter och driftskostnader för de olika alternativen är framtagna. Likaså är 
livscykelkostnadsanalyser (LCC-kalkyler) gjorda. LCC-kalkyler är ett verktyg som gör det 
möjligt att nuvärdesberäkna och välja det alternativ som ger lägst framtida driftskostnader. 
Allt redovisas i delutredningarna och utgör en del av bedömningsunderlaget. I ett 
projekteringsskede bör samtliga investeringsutgifter, driftskostnader och beräkningar 
uppdateras för att ha ett aktuellt underlag, då inflation och utvecklingen i omvärlden är svår 
att förutse.  
 
Övriga konsekvenser 
En fördröjning av beslut medför ökade investeringar och kostnader för tillfälliga underhåll av 
befintliga byggnader. Arbetsmiljön för elever och lärare försämras jämfört med idag. 
 
Beslutsunderlag 
1 221014 Rapport delutredning 2 
2 221227 Rapport delutredning 3 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
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Kommunchef Utvecklingsstrateg 
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1 Sammanfattning 
Stenbocksskolans kapacitet är beräknad till 590 elevplatser, räknat efter matsalens kapacitet. För 

Ätradalsskolan beräknas kapaciteten till 300 elevplatser. Maximal kapacitet vid befintliga högstadieskolor 

är sammanlagt 890 elevplatser. Vid skolstart i augusti 2022 gick det 616 elever på Stenbocksskolan och 237 

elever på Ätradalsskolan. Totalt 853 elever. Vid Stenbocksskolan beräknas det år 2031 gå 700 elever enligt 

huvudprognosen, år 2041 beräknas det gå 745 elever. Motsvarande elevantal för Ätradalsskolan år 2031 

enligt huvudprognosen är 280 elever. År 2041 beräknas elevantalet vara 251 stycken. Stenbocksskolans och 

Ätradalsskolans sammanlagda kapacitetstak (890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024.  

 

Utifrån befolkningsprognosen 2022–2041 bör den sammanlagda kapaciteten vid kommunens tre 

högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet på 300 elevplatser, vilket den 

också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 elever och att det ska vara samma antal 

paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i 

centralorten bör då ha en sammanlagd kapacitet på ungefär 800 elevplatser. Den ena skolan i centralorten 

bör dimensioneras för 375 elevplatser med fem paralleller i varje årskurs. Den andra skolan bör då 

dimensioneras för 450 elevplatser med sex paralleller i varje årskurs. Den sammanlagda kapaciteten blir då 

825 elevplatser i centralorten. För grundsärskolan ska undervisningsytorna dimensioneras för 25 elever.  

En satsning på ny fritidsgård finns med i alternativen på Stenbocksområdet. 

 

Byggstart bör kunna ske hösten 2025 för några av skolorna, exempelvis för övre Borgmästarhagen, Ubbarp 

8:16 (375 elever) och Ätradalsskolan (300 elever). För alternativet på Stenbocksskolans område (450 elever 

plus 25 elever i grundsärskolan) bör det vara möjligt att starta renovering/byggnation hösten 2027, efter att 

skolan på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) står klar och delar av Stenbockseleverna kan flyttas dit. För 

övre Borgmästarhagen, Ubbarp 8:16, är detaljplanearbetet uppstartat. Samtliga skolor bör kunna stå klara 

till hösten 2029. Sammantaget väger fördelarna ur ett pedagogiskt perspektiv över för 

renoveringsalternativet och hybridalternativet på Stenbocksområdet. Ur säkerhets- och 

krisberedskapsaspekter är dock en ny skola det bästa alternativet. I bedömningen av kulturhistorisk 

påverkan ger renoveringsalternativet goda möjligheter att skydda och utveckla värdebärande egenskaper 

för kulturhistoriskt värdefull skolmiljö. Den fortsatta skolverksamheten är också en del av det 

kulturhistoriska värdet. Bokenalternativet innebär sämre och ej överblickbar utveckling av värdefull 

kulturmiljö om skolverksamheten lämnar nuvarande Stenbocksskolan.  
 

LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att renovera Stenbocksskolan för 475 elever. Det 

ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 327 646 tkr. Hybridalternativet ger en motsvarande 

livscykelkostnad på 348 526 tkr. Alternativet med att bygga en ny skola på Boken 1 och 2. ger en 

livscykelkostnad på 341 280 tkr. Renovering av idrottshallen på Stenbocksområdet tillkommer med 

nuvärdesberäknat belopp på 86 604 tkr. För Gåsen-alternativet har Accent-arkitekter inte räknat fram 

någon investeringsutgift. Alternativet är ur flera aspekter bedömt som mindre lämpligt. Nuvärdesberäknad 

livscykelkostnad för övre Borgmästarhagen, Ubbarp 8:16, är 253 734 tkr. Ny idrottshall tillkommer med 

nuvärdesberäknat belopp på 69 537 tkr. 

 

Utredningsgruppens samlade bedömning 

Bedömningen är att renovering av Stenbocksskolan är det mest fördelaktiga alternativet, men att det är för 

tidigt att helt utesluta hybridalternativet för Stenbocksskolan (delvis nya och delvis renoverade lokaler). Det 

kan i ett programskede framkomma att ytterligare ytor behöver tillskapas eller förändras. Sammantaget 

väger aspekterna kring pedagogik, kulturmiljö, hållbarhet och ekonomi tungt. Vidare ser 

utredningsgruppen stora klimatvinster genom att fortsatt använda befintliga strukturer. 



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 
6 

2 Bakgrund 
Förvaltningen fick i Budget 2017 uppdraget att Ta fram tillväxtplan för grundskolan i 

centralorten samt utred sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.  

Inom ramen för budgetuppdraget utredde förvaltningen förutsättningarna för en 

sammanslagen högstadieskola. För att kunna gå vidare framgick att mycket behövde utredas 

och beslutas om. Till kommunfullmäktige (KF) 2018-01-25 presenterade förvaltningen 

förslag om inriktningsbeslut att slå samman kommunens två högstadieskolor. KF (2018-01-

25, § 9) gav förvaltningen i uppdrag att;  

- fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i 

kommunen.  

- att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan. 

Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas 

eller annan användning.  

- utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning 

ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar 

förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om 

det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder 

antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom 

nybyggnation. Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra 

skolor i Ätradalen.  

Uppdragen genomfördes sammanhållet inom ramen för utredningen ”Framtida behov av 

undervisnings- och förvaltningslokaler”. Sista delutredningen redovisades för 

kommunstyrelsen (KS) 2021-01-14. 

I inriktningsbeslutet 7-9 skolor i Ulricehamns kommun, KF (21-03-25 § 61), gavs 

förvaltningen i uppdrag:  

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 

Timmele  

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  

- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola  

- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut  

- Att beslut, från KF (2018-01-25 §9) om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

Förvaltningsledningen ser stora fördelar med att de tre första uppdragen hanteras 

sammanhållet och att en utredning därför genomförs med ett helhetsgrepp.  
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Det fjärde uppdraget ska ej ingå i utredningen utan utreds separat av sektor lärande. 

Utredningen har namnet ”7-9 skolor i Ulricehamns kommun” och består av fyra 

delutredningar enligt nedan. Det är den andra delutredningen som slutredovisas i denna 

rapport.  

• En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Skola ett och två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande 
Stenbocksskolan 

2.1 Organisation 

Styrgrupp: 

Styrgrupp är lokalstyrgrupp (LSG). Styrgruppsordförande är kommunchef.  

Utredningsgrupp; 

- Peter Danestad, utredningskoordinator 

- Gülsen Özdenkos barn- och utbildningschef 

- Per Röjfors, verksamhetschef F-9 

- Daniel Rundgren biträdande rektor 

- Per Lindahl, lokalsamordnare inom sektor lärande.  

- Pär Norgren, tf enhetschef 

- Ludvig Simonsson, samhällsplanerare 

- Crister Dahlgren, fastighetschef 

- Carina Andersson, lokalresursplanerare 

- Lena Moritz verksamhetschef kultur och fritid 

- Caroline Ahlberg, ekonom 

- Beleen Wisén Hansson rektor 

- Rebecka Engvall, stadsarkitekt 

Tidsplan 

Lokalstyrgruppens (LSG) sammanträden används som fasta hållpunkter till vilka 

återrapportering sker regelbundet. Delutredningarna följer varandra och prioriteras i den 

ordning som är beskriven i bakgrunden. Delutredning 2 kommer att slutrapporteras på 

LSG:s möte 18 oktober 2022.  

 

Delutredningarna förväntades från början vara klara i mars 2022. Beroende på försening av 

arkitektutredningarna har tidsperspektivet behövt förlängas.  

2.2 Kostnadsram 

Utredningen ska i första hand genomföras inom befintlig budgetram. Vid behov av extra 

resurser ska detta beskrivas och lyftas i styrgruppen. Behov av medel till en arkitektkonsult 

under 2022 behöver säkerställas. 
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2.3 Effektmål 

Att genomföra en sammanhållen utredning syftar till att komma framåt med brådskande 

skollokalsförsörjning med hänsyn tagen till gällande funktionsprogram, samt med beaktande 

av annat lokalbehov i förvaltningen.  

Långsiktiga effekter för kommunens verksamhet förväntas bli:  

• Kommunens skollokaler är utformade för att stödja det pedagogiska innehållet och 

bidrar med inkluderande lärmiljöer.  

• Bättre arbets- och skolmiljö för personal och elever.  

• Möjlighet för framtida utbyggnader av skolorna vid ökade behov. 

• Fastigheter och mark vid Stenbocksskolan används på ett sätt som stödjer 

kommunens behov. 

2.4 Avgränsningar 

• Vid dimensionering av skolorna ska utredningen utgå från befintliga 

upptagningsområden. 

• Montessoriskolans utbyggnad med en högstadiedel på maximalt 75 elevplatser, ska 

inte räknas av från det totala behovet av elevplatser vid de kommunala skolorna. 

Anledningen är Montessoriskolans lägre elevantal per årskurs i åldrarna F-6.  

• Dimensioneringen av de båda skolorna i centralorten behöver inte vara samma. 

• Särskola för årskurs 7-9 ska finnas vid en av skolorna i centralorten. 

• Fritidsgård ska finnas med som möjlighet vid minst en av skolorna i centralorten, i 

det mest centrala läget. 

• Minst en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut i framtiden om behov 

finns. Bra om det är möjligt att bygga ut båda skolorna. 

• Högstadieskola i Timmele avgränsas till att omfatta renovering av Ätradalsskolans 

befintliga lokaler eller rivning och nybyggnad av skollokaler på samma plats.  

• Arkitektutredningar görs där behov finns för befintliga skollokaler i Ätradalsskolan 

och Stenbocksskolan samt för möjliga förvaltningslokaler i nuvarande 

Stenbocksskolan. 

3 Riskanalys och uppföljningar 
Riskanalys för utredningen ”7-9 skolor i Ulricehamns kommun” genomfördes 22 juni 2021. I 

riskanalysen ingår risker för delutredningen ”Skola ett och två i centralorten med möjlighet 

till framtida utbyggnad”. Uppföljning gjordes den 28 oktober 2021, den elfte januari 2022 

samt 24 maj 2022. För att ta del av risker och uppföljning se bilaga 1.  
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4 Skola ett och två i centralorten med 

möjlighet till framtida utbyggnad 

4.1 Hur ser behovet ut? (Befolkningsprognos)  

4.1.1 Kapacitet och elevantal vid Stenbocksskolan och 

Ätradalsskolan 
Kapacitetsanalys är gjord för Stenbocksskolan av FM konsulterna 2016. För Stenbocksskolan 

är det främst antalet toaletter som begränsar skolans kapacitet till 435 elevplatser. Därefter 

begränsar matsalen, räknat på tre matlag, kapaciteten till 590 elevplatser och antalet 

klassrum till 624 elevplatser räknat på att varje klass är i behov av ett eget klassrum och att 

det finns 26 elevplatser per klass. Räknat enbart efter matsalen blir skolans kapacitet 590 

elevplatser. För Ätradalsskolan finns inte någon motsvarande kapacitetsutredning gjord. 

Sektor lärande beräknar kapaciteten till 300 elevplatser. Maximal kapacitet vid befintliga 

högstadieskolor är då sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 590 och Ätradalsskolan 

300 elevplatser).  

 

Vid skolstart i augusti 2022 beräknas det gå 616 elever på Stenbocksskolan och 237 elever på 

Ätradalsskolan. Totalt 853 elever. Totalt antal invånare i kommunen i åldersgruppen 13-15 år 

i juni år 2022 är 892. 

4.1.2 Befolkningsprognos 2022–2041 och kommande behov av 

elevplatser för högstadieelever 
Materialet i tabell 1 nedan är hämtat från Ulricehamns kommuns befolkningsprognos, 

”Långtidsprognos och delområdesprognos 2022–2041”. Bostadsbyggandet som faktor finns 

inte med för åren 2031-2041 på grund av stora osäkerheter. Inflyttningen består dessa år 

enbart av ett flyttningsmönster som baseras på att när invånare flyttar ut möjliggör det för 

nya invånare att flytta in. Detta medför en mer dämpad befolkningsökning i detta intervall, 

både gällande dämpad prognos, huvudprognos och byggbaserad prognos. Utifrån tabell 1 och 

ovanstående resonemang, behöver de tre högstadieskolorna dimensioneras för sammanlagt  

1 100 elever. 
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Tabell 1. Tabellen visar det prognosticerade totala antalet elever i högstadieålder år 2031 och år 2041 i 

Ulricehamns kommun. Dessutom anges det prognosticerade antalet elever som beräknas gå i kommunal skola i 

Ulricehamns kommun. Ökningen av antalet elever från 2021 finns angivet inom parentes i kolumnerna för 

”Dämpad prognos”, ”Huvudprognos” och ”Byggbaserad prognos”. Hänvisning till aktuella sidor i 

befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”. Antalet prognostiserade elever enligt den byggbaserade 

prognosen är beräknad på siffrorna från det totala antalet personer 13-15 år i kommunen.  

År 

Dämpad prognos  

(förändring från 

2021) 

Huvudprognos 

(förändring från 2021) 

Byggbaserad prognos 

(förändring från 

2021) 

Totalt antal elever 13 – 15 år enligt 

befolkningsprognosen år 2031, s. 17 

999(+130) 

 

1021(+152) 

 
1068 (+199) 

 

Antal elever som beräknas gå i 

kommunal skola i Ulricehamns 

kommun år 2031, s. 36 

939 (+109) 
Värde i dämpad 

prognos saknas för 

Ätradalsskolan. 

Beräkningen utgår 

från värdet i 

huvudprognosen för 

Ätradalsskolan. 

980 (+150) 

 
1036 (206) 

Totalt antal elever 13 – 15 år enligt 

befolkningsprognosen år 2041, s. 17 

1028(+159) 1067(+198) 
 

1149 (+280) 

  

Antal elever som beräknas gå i 

kommunal skola i Ulricehamns 

kommun år 2041, s. 36 

959(+129) 
Värde i dämpad 

prognos saknas för 

Ätradalsskolan. 

Beräkningen utgår 

från värdet i 

huvudprognosen för 

Ätradalsskolan. 

996 (+166) 
 

 

1114 (284) 

4.1.3 Befolkningsprognos 2022-2041 och kommande behov av 

elevplatser vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan med 

beslutade upptagningsområden 
Nedanstående tabeller visar prognosticerat behov av elevplatser år 2031 och 2041 vid 

Stenbocksskolan respektive Ätradalsskolan. Prognoserna baseras utifrån antagandet att 

upptagningsområdena är de som kommer att gälla från och med 2023. 

 
Tabell 2. Tabellen visar det prognosticerade antalet elever vid Stenbocksskolan år 2031 och 2041. Ökningen av 

antalet elever från 2021 finns angivet inom parentes i kolumnerna för ”Dämpad prognos” och ”Huvudprognos”. 

Hänvisning till aktuella sidor i befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”.  

År 

Dämpad prognos 

(förändring från 

2021) 

Huvudprognos 

(förändring från 2021) 

Byggbaserad prognos 

 

Antal elever som beräknas gå vid 

Stenbocksskolan år 2031, s. 36 

658 (+74) 
700 (+116) 

Värde saknas  

Antal elever som beräknas gå vid 

Stenbocksskolan år 2041, s. 36 

708 (+124) 
745(+ (+161)  

Värde saknas 
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Tabell 3. Tabellen visar det prognosticerade antalet elever vid Ätradalsskolan år 2031 och 2041. Ökningen av 

antalet elever från 2021 finns angivet inom parentes i kolumnen för ”Huvudprognos”. Hänvisning till aktuella 

sidor i befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”. 

År 

Dämpad prognos 

(förändring från 

2021)  

Huvudprognos 

(förändring från 2021) 

Byggbaserad prognos 

 

Antal elever som beräknas gå vid 

Ätradalsskolan år 2031, s. 36 

Dämpad prognos 

saknas för 

Ätradalsskolan  

280 (+34) 

Värde saknas 

Antal elever som beräknas gå vid 

Ätradalsskolan år 2041, s. 36 

Dämpad prognos 

saknas för 

Ätradalsskolan  

251 (+5) 

Värde saknas  

4.1.4 Hur ska kommunen tillgodose behovet av platser på 

högstadiet?  
I takt med att de stora kullarna i F - 6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar platsbehovet. 

Stenbocksskolans (590 elever) och Ätradalsskolans (300 elever) sammanlagda kapacitetstak 

(890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024.  

 

För att möta det ökande behovet har upptagningsområdena för Ätradalsskolan ändrats så att 

skolans kapacitet på 300 elevplatser utnyttjas på ett bättre sätt. När kapacitetstaket är nått 

måste lokalbehovet vid Stenbocksskolan lösas genom exempelvis moduler.  

4.1.5 Skollokalernas utformning – sektor lärande 
Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt 

lärande. I vårt digitaliserade samhälle behövs miljöer för lärande baserat på forskning, 

kunskap och erfarenheter mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på 

att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men 

brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och ibland stuprörstänk som hindrar 

skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljön pedagogiska egenskaper kommer att spela 

en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska 

miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetent 

personal.  

Skolans lokaler ska utformas på ett sådant sätt att de utgör ett stöd för elevernas utveckling, 

lärande och trygghet. Lärmiljön ska präglas av en långsiktighet i synen på kunskap, lärande, 

individuell utveckling och socialt samspel. Lärmiljön skall stödja ett pedagogiskt arbete i 

enlighet med gällande kommunala styrdokument, skollag och läroplan, med fokus på stabila, 

pedagogiska utvecklingsriktningar som med bas i aktuell pedagogisk forskning kan förväntas 

leva vidare i kommande centrala styrdokument. 

Undervisningen i skolans samtliga ämnen ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler som är 

anpassade till gällande regler avseende tillgänglighet. Lokalplaneringen ska utgå från tanken 

om hemvist/hemklassrum där det mesta av den undervisning som inte ställer krav på 

specialsalar äger rum. En skolas hemvister ska vara likvärdiga och innehålla en variation av 

rum som ger förutsättningar att skapa olika lärmiljöer. Variationen ska stödja de olika 

moment som finns i en undervisningssituation. Variationen ska ge förutsättningar att fånga 

elevers olika behov och utgöra ett stöd för elever med funktionshinder eller behov av 
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individuellt stöd. Stor vikt ska även läggas vid grupprum/mindre undervisningsrum i direkt 

anslutning till hemvisten. 

Skolbyggnaderna ska präglas av en genomgående hållbarhetstanke i alla aspekter, från 

samhällsbyggnad och lärmiljö till val av byggnadsmaterial och tekniska system. 

Inomhusmiljön är av stor betydelse för alla elever. Det är viktigt att beakta luftkvalitet, ljus, 

ljud och termiskt inomhusklimat i planeringen vid om- och nybyggnation. Ljud- och 

ljusmiljön är särskilt viktiga aspekter för elever med funktionsnedsättning eller andra 

svårigheter. En annan viktig aspekt är val av byggprodukter. De ska vara kontrollerade ur 

miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

 

Fysisk aktivitet och rörelse har visat sig ha positiv inverkan på skolresultaten. Tillräcklig 

tillgång till idrottsytor av hög kvalitet, såväl inomhus som utomhus, är alltså en viktig del av 

många skolbyggnadsprojekt. Lokaler för idrottsundervisning innefattar förutom själva 

idrottssalen även andra utrymmen som omklädningsrum, duschrum och förrådsytor. 

Lokalerna ska ge förutsättningar för modern undervisning och effektivt lokalutnyttjande. I 

dusch- och omklädningsrum är dessutom trygghet och integritet viktiga aspekter. Även 

skolans övriga lokaler bör stödja och främja fysisk aktivitet och rörelse. En aktiv skolmiljö 

kan bidra till såväl god hälsa som bättre skolresultat. 

 

Säkerhet och trygghet ska även beaktas gällande exempelvis utrymning, inrymning, 

larmzoner och hur dörrar och lås är placerade och utformade. Det ska även beaktas åtgärder 

avseende risker för hotfulla våldssituationer. 

4.2 Dimensionering av skola ett och två i 

centralorten med möjlighet till framtida 

utbyggnad 

Utifrån befolkningsprognosen 2022–2041 bör den sammanlagda kapaciteten vid 

kommunens tre högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet 

på 300 elevplatser, vilket den också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 

elever och att det ska vara samma antal paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra 

paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i centralorten bör då ha en sammanlagd 

kapacitet på ungefär 800 elevplatser.  

 

Den ena skolan i centralorten bör dimensioneras för 375 elevplatser med fem paralleller i 

varje årskurs. Den andra skolan bör då dimensioneras för 450 elevplatser med sex paralleller 

i varje årskurs. Detta blir en sammanlagd kapacitet på 825 elevplatser i centralorten. Antal 

elever per klass brukar variera över tid och är vissa år färre än 25 elever och andra år fler än 

25 elever. Detta bör tas med i beräkningen av klassrummens yta och ventilation i 

funktionsprogrammet. Åtminstone en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut 

i framtiden, om behov finns. 
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4.3 Plats för särskola 

Ulricehamns kommun är en attraktiv kommun med allt fler kommuninvånare. Behovet av 

nya skolor är stort redan i dagsläget då elevantalet ständigt ökar. Prognoser de närmsta åren 

visar en elevökning bland annat i åldersgruppen åk 7 - 9 inom grundsärskolan. 

Beräkningarna visar att elevantalet kommer att vara ca 25 elever vid den tidpunkt då ny 7 - 9 

skola planeras. Det är mycket svårt att ställa långsiktiga prognoser för grundsärskolan, men 

det finns en erfarenhet och kunskap av hittills gjorda prognoser som används idag. Stor 

hänsyn tas till den generella befolkningsökningen samt beräkningsgrunden att 

grundsärskolans elever utgör ca 1,4 % av det totala elevantalet nationellt sett. Elevantalet i 

denna åldersgrupp inom grundsärskolan är i dagsläget 18 elever, med varierande behov och 

funktionsnedsättningar. Av dessa 18 elever går 10 elever på Stenbockskolan där de läser 

ämnen enligt grundsärskolans kursplan. Övriga 8 elever har sin skolgång på Tingsholm 

gymnasiet där de läser ämnesområden enligt grundsärskolans kursplan. 

 

Elever åk 7 - 9 grundsärskola ämnesområden på Tingsholm 

Elever i åk 7 – 9, som läser ämnesområden enligt grundsärskolans kursplan har en 

måttlig/svår/mycket svår intellektuell funktionsnedsättning och med detta även 

tillkommande fysiska funktionsnedsättningar. Lärmiljön behöver vara mycket anpassad för 

att möta dessa elevers behov och för att främja elevernas utveckling i lärande, delaktighet och 

inflytande. På Tingsholmsgymnasiet studerar övriga elever över 16 år på gymnasiala 

program, vilket ofta innebär ett mer moget bemötande och förståelse för olikheter. Miljön på 

Tingsholm är lugnare och eleverna ges möjlighet till att samläsa med gymnasiesärskolans 

individuella program, dit de även kan söka efter avslutad grundsärskola. Den totala 

studietiden på Tingsholm kan bli sju år för denna elevgrupp, vilket gynnar deras utveckling. 

När elevantalet är lågt på det individuella gymnasiesärskoleprogrammet, vilket det är i 

dagsläget, krävs det ett samarbete mellan elevgrupperna inom särskolan för att kunna 

organisera lärande av god kvalitet. Placeringen av våra elever, som läser ämnesområden på 

Tingsholm, är att föredra även i framtiden. Behov av anpassad utemiljö och utökning av 

lokaler åren framöver finns. 

 

Elever åk 7 - 9 grundsärskola ämnen på Stenbock 

Elever, i åk 7 - 9, som läser ämnen enligt grundsärskolans kursplan har en lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning och med detta även tillkommande neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Lärmiljön måste även för denna grupp vara anpassad för att möta 

dessa elevers behov och främja deras utveckling, men närheten till grundskolans jämnåriga 

elever är viktig då samarbete och samläsning ska kunna ske enligt skollag och kursplaner. 

Enligt SOU 2021:11 är förslaget bland annat att tim- och kursplaner mellan grund- och 

grundsärskolan alltmer ska likställas för att underlätta en övergång mellan skolformerna och 

främja samarbete och samläsning.  

https://www.regeringen.se/492cd0/contentassets/77f91fad3fff4e9f85bc560b1e5c34d9/battr

e-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven-sou-202111 

I dessa åldrar har eleverna ofta utmaningar med att ”hitta sig själva” och sin identitet, vilket 

kan påverka beteendet och förmågan att visa förståelse för olikheter. Placeringen av våra 

elever, som läser ämnen på Stenbock, är att föredra även i framtiden med förhoppning om 

anpassade lokaler och anpassad utemiljö.  

https://www.regeringen.se/492cd0/contentassets/77f91fad3fff4e9f85bc560b1e5c34d9/battre-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven-sou-202111
https://www.regeringen.se/492cd0/contentassets/77f91fad3fff4e9f85bc560b1e5c34d9/battre-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven-sou-202111
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4.3.1 Grundsärskola – sektor lärande 
I det fall det är aktuellt att grundsärskolans verksamhet ska finnas på skolan som ska byggas 

ska särskolans verksamhet vara centralt placerad. En särskild utredning av de lokalmässiga 

funktionerna för särskolan ska göras i projekteringen av skolan. I övrigt ska skolan planeras 

och byggas enligt gällande regler avseende tillgänglighet. Grundsärskolans lokaler och 

utrustning ska bidra till elevernas utveckling och lärande. Dessa ska vara flexibla, 

funktionella, tillgängliga för alla och värna barn- och ungdomsperspektivet.  

 

Hur en grundsärskola utformas får stor inverkan på hur eleverna, både i skola och på fritids, 

kan utvecklas i lärande och socialt samspel. Elevernas utveckling beror fundamentalt på 

förutsättningar i en anpassad miljö. En anpassad miljö ger också en bättre arbetsmiljö för 

personalen. Små grupper ger större möjlighet till ökad interaktion, ömsesidigt språkande, 

lärande och utforskande.  

 

Grundsärskolans elever bör ingå i en helhet på en skola med övriga åldersadekvata 

skolformer. Detta för att ge förutsättningar för samarbete mellan elever och personal. 

Samtidigt ska grund- och gymnasiesärskolan ha möjligheter till avskildhet och lugn för 

elevernas bästa i olika uppkomna situationer. Lärande och omsorg ska gå hand i hand under 

elevernas vistelse på grundsärskola/fritids samt gymnasiesärskolan. 

 

Hur miljön är utformad får betydelse för vilken utveckling som är möjlig. En särskola kan 

aldrig bli en statisk miljö utan alla som vistas i den är medskapare av den. Miljön behöver 

kunna förändras och anpassas över tid allt eftersom elevgruppen förändras och behoven 

därmed skiftar. Vid planering av grundsärskolans miljö är det viktigt att skapa en 

stimulerande, mångsidig, tillgänglig och användbar miljö. Det ska finnas god tillgång till 

varierat och formbart material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barns 

och ungdomars fantasi och kreativitet. Grundsärskolan bör ges en strategisk placering så att 

elevgruppen så enkelt som möjligt kan förflytta sig till närliggande miljöer för olika 

aktiviteter som till exempel för simträning i simhall. Hänsyn måste även tas till omgivande 

störningar och risker i miljön. 

 

Närhet till kollektivtrafik bör alltid eftersträvas för att underlätta resande till och från skolan. 

Logistiken kring hämtning/lämning måste beaktas i planeringen då flertalet elever i grund- 

och gymnasiesärskolan kommer till skolan med skolskjuts. Framkomlighet för skolskjuts och 

specialfordon ska ingå i trafikmiljön. Väl fungerande gång- och cykelvägar till och från skolan 

ska finnas för att möjliggöra förflyttningar utan fordon. Angöring/parkering ska avgränsas 

från entréer och utelek. Angöring för varutransporter ska i sin tur, om möjligt, avskiljas från 

övrig angöring. 

 

Skolgården ska vara genomtänkt och locka till lärande och socialt samspel med övriga elever 

samt att den ger alla elever en trygg vistelse under raster. Väderskydd ska till exempel finnas 

där det finns möjlighet till att låsa fast en cykelkärra över dagen. Skolgården ska vara 

anpassad för aktiviteter och lekar som stimulerar till utforskande och fysisk aktivitet.  
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Utemiljön ska göras tillgänglig med ett varierat utbud av aktiviteter med tanke på barn med 

olika funktionsvariationer. Utemiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, sol- och 

regnskydd, avgaser och buller. Gården ska vara väl belyst för lek under den mörka delen av 

året. Grundsärskolan kräver möjligheter till både separat fritidshem och till ett inkluderande 

fritidshem där elever från olika skolformer kan mötas. Fritidshemmet för grundsärskolans 

elever kräver separata lokaler då miljön oftast vägleder eleverna till att förstå stundens 

aktivitet. 

4.3.2 Grundsärskolans bedömning 
Rektor för grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt två specialpedagoger svarade 27 maj 

2019 på samma frågeställningar som fokusgruppen för åk 7 - 9 gjorde i den tidigare 

skolutredningen. Denna utredning slutfördes under 2020. Den 18 oktober 2021 

uppdaterades svaren av grundsärskolans- och gymnasiesärskolans rektor för nuvarande 

efterterföljande utredning. Den 21 januari 2022 skedde en uppdatering av lokalernas 

dimensionering. Utgångspunkt har varit nedanstående frågeställningar. Svaren är 

sammanfattade nedanför frågeställningarna. För undervisningsytorna är utgångspunkten 30 

kvm BTA per elev. Lokalerna dimensioneras för 25 elever. 

 

Frågeställningar 

- Vilka faktorer ser ni som viktiga för att skapa en trygg skola ur 

lokalutformningsperspektiv för eleverna?    

- Vilka faktorer ser ni som viktiga för att skapa en trygg skola ur 

lokalutformningsperspektiv för medarbetarna?   

- Vilka lokalmässiga förutsättningar ser ni som viktiga för att eleverna ska kunna 

uppfylla kunskapsmålen? 

- Vilka lokalmässiga faktorer är viktiga att uppfylla för att vara en attraktiv arbetsgivare 

och för att kunna skapa attraktiva lärartjänster?  

 

Analys av lokalbehov för grundsärskolan åk 7 - 9. 

Elever på grundsärskolan har ett stort behov av närsamhället i undervisningen till exempel i 

hem- och konsumentkunskap, natur- och samhällsorienterade ämnen. Flera av eleverna i 

särskolan besöker simhallen frekvent för simträning, vattenvana och/eller sjukgymnastik. 

Särskolans verksamhet gynnas av att finnas i en centralt placerad 7-9 skola. Miljöerna i 

skolan är ett stöd för eleven att förstå sammanhang, vad som ska ske och vad han/hon 

förväntas göra. Därför finns en begränsning för flera elever i hur många olika aktiviteter som 

kan genomföras i samma miljö. Ytterligare en faktor att beakta är att flera elever kommer 

från kommunens norra delar och har en lång resa till skolan. Om resan blir för lång kan vi se 

en risk med att vårdnadshavare väljer bort särskolan som alternativ och istället väljer att ha 

sitt barn integrerat i grundskolan på orten. 

 

Gällande klassrummens placering på en 7 - 9 skola så bör grundsärskolans klassrum ligga 

samlade för att underlätta samarbete både mellan personal och elever. Klassrummen ska 

dock inte ligga mitt i skolan där det oftast är störst rörelse, ljud och spring i korridorer med 

mera. Vi bör dock undvika för många dörrar och passager för att undvika spring och 

genomfart.  
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Grundsärskolans verksamhet behöver separat utgång till skolgård och skolskjuts, men även 

en ingång från skolans interiör. Basklassrum med grupprum behövs för varje grupp samt 

nära till egen handikappanpassad toalett med dusch. Behov finns av en trygg taxiplats, en av- 

och påstigningsplats. Möjlighet att samarbeta med elever i grundskolan behövs också. 

 

Baserat på prognoser, de elever som är kända samt de skolformsutredningar 

som pågår beräknas behovet av lokaler till: 

- läsåret 2021/2022 disponeras två klassrum i Stenbocksskolans annex. 

- Läsåret 2022/2023 och kommande år bedöms särskolans elevantal öka ytterligare och 

som prognos kan det antas att elevantalet kommer att proportionellt följa den totala 

elevökningen. 

Personal 

Arbetsrum med adekvat utrustning som höj- och sänkbara skrivbord, arbetsstolar med mera 

behövs. Gemensamt personalrum som delas med övrig personal.  
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4.4 Utrymme för en fritidsgård 

Ny fritidsgård – underlag 

En satsning på ny fritidsgård integrerad i en av de nya högstadieskolorna bör bygga på god 

samplanering, där möjligheterna används att optimera lokalerna utanför skoltid. I 

funktionsprogrammet för förskola och grundskola lyfts även detta på flera ställen. En del av 

skolan bör skapas som en zon just med tanke på detta. 

 

Rubrikerna nedan som handlar om funktionskrav är hämtade från funktionsprogrammet för 

förskola och grundskola. Numreringen hänvisar till motsvarande stycke i 

funktionsprogrammet. I funktionsprogrammet beskrivs under kapitel 4.14.4 funktionskrav 

skolvärd/elevcafé, detta bör vara utgångspunkten för ny fritidsgård. I texten beskrivs att 

utrymmena bör vara i det som benämns skolans hjärta. För att nå den optimering som 

beskrivs ovan så bör detta hjärta inte ligga mitt i skolan, utan bör placeras i starten på skolan. 

Till detta ska andra funktioner kopplas som matsal, bild-, musik- och exempelvis slöjdsalar. 

Mer om det nedan. 

 

Funktionskrav skolvärd/elevcafé enligt funktionsprogrammet 

- Arbetsrum med plats för skrivbord och liten samtalshörna. 

- Placering i närhet av huvudentré 

- Elevcafé  

Det som behöver läggas till för denna funktion är ett mindre kök där enklare mat kan lagas 

som exempelvis pizza på kvällar för att sälja över disk.  

 

Ungefärlig yta som behövs: 

• Arbetsrum med liten samtalshörna – cirka 20 kvm. Med möjlighet till några 

arbetsplatser, yta för en sitthörna, samt förvaring av material med mera. 

• Kök med förrådsyta för förvaring av livsmedel mm – cirka 30 kvm (20 kvm kök, 10 

kvm förråd). 

• Café del – cirka 120 kvm med yta för cafébord, mjuka sittplatser, tv skärmar med 

mera.  

• Kapprum, möjlighet till skåp att låsa in privata ägodelar för besökare, krokar för 

kläder – cirka 15 kvm. 

Ungefärlig yta som behövs är 185 kvm. Ytan för kök och arbetsrum med mera fördelas utifrån 

den ordinarie ytan för skolan. Det ska inte tillkomma någon extra yta utöver detta. 

 

Funktionskrav för matsal 4.10.3 

I funktionskrav för matsal beskrivs att det är en lokal som lämpar sig väl för extern 

uthyrning. Denna bör placeras i närhet av huvudentré. Att lägga den i anslutning av 

fritidsgården/elevcafé ger den optimeringen som behövs. Matsalen kan då användas under 

kvällar och helger för aktiviteter som bedrivs i den öppna ungdomsverksamheten, men även 

finnas till för extern uthyrning. Det är en fördel om det går att sektionera matsalen något, den 

kan då användas på fler sätt under en och samma kväll. I matsalen går det exempelvis under 

en kväll ha pyssel, spela pingis med mera samtidigt som det hålls ett möte. 

  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

18 

I funktionsprogrammet omnämns också att det bör utrustas med en upphöjd scen, om 

utrymme finns, detta gör att matsalen kan användas på många olika sätt. Både på skoltid 

samt på kvällar och helger. Det behövs därför tänkas in tekniklösningar redan från start med 

en enklare ljudanläggning, kanon för att kunna visa bilder och så vidare.  

 

Funktionskrav bild- och slöjdlokaler 4.9.1 

Även dessa lokaler bör placeras i samma zon som fritidsgård/elevcafé. På kvällar och helger 

kan fritidsgården använda sig av lokalerna för sin verksamhet, men det kan även hyras ut 

externt. 

 

Funktionskrav skolbibliotek 4.9.3 

Även detta bör placeras in i zonen. I första hand för att fritidsgården/elevcafé kan använda 

det för kvällar och helger, men även för eventuella externa förhyrare.  

 

Funktionskrav musik 4.9.5 

Även detta bör placeras i zonen. Det omnämns även att lokalerna ska kunna utnyttjas av 

kulturskolan och det är helt i linje med samutnyttjande av lokaler. I lokalerna bör även 

tänkas in att fritidsgårdens öppna ungdomsverksamhet arbetar med ljud och bild samt 

enklare inspelningsstudio, bildredigering med mera, som är en del av verksamheten. Detta 

kan utnyttjas på dagtid av skolan, men även efter skoltid av fritidsgård och kulturskolan. Där 

går det att göra stora samordningsvinster mellan fritidsgården och kulturskolan.  

 

Funktionskrav hem- och konsumentkunskap 4.9.6 

Enligt funktionsprogrammet ska lokalerna för hem- och konsumentkunskap placeras om 

möjligt i anslutning till skolans matsal för att ge visst samutnyttjande av lokalerna. Det bör 

också betänkas att det finns viss efterfrågan från studieförbund att kunna hyra just denna typ 

av lokaler för exempelvis matlagningskurser. Det bör tänkas in i utformningen att matsalen 

därför bör ha någon form av sektionering, så att det går att dela lokalen med en vikvägg eller 

likande.  

 

Förråd 

Fritidsgården behöver förråd för att kunna förvara material, till exempel för 

sommarverksamhet. Det behöver inte ligga i direkt anslutning till fritidsgården. I 

funktionsprogrammet omnämns i kapitel 4.15.1 om utvändiga förråd. Där bör skapas plats 

för detta, eller i den idrottshall som omnämns i kapitel 4.9.4.  

 

Funktionskrav idrottslokaler 4.9.4 

Eftersom det ska finnas en större idrottshall i anslutning till skolan finns det gott om 

utrymme för exempelvis bollspel mm för fritidsgården på kvällar och helger. Det samordnas 

med bokningen på kultur och fritid.  
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Övrigt 

Genom att tillskapa en zon där fritidsgård/elevcafé och de ovan angivna lokalerna finns 

samlade så skapas även möjlighet till extern förhyrning. Fritidsledare som finns på plats på 

kvällar och helger kan då hjälpa till med den förhyrningen. Det finns även 

samordningsvinster för exempelvis kulturskolan som kan använda sig av såväl musiksalar, 

bildsalar mm. Finns det även en spegelvägg (som går att dra för) i matsalen så kan dans 

erbjudas. Det behöver då tänkas in att golvet är ett så kallat dansgolv. Det är framför allt 

underlaget under golvet som då spelar roll.  

 

Personalutrymmen som personalrum, lunchrum, kontor, skrivare med mera kan 

samplaneras med skolans. 

 

Det är bra om det redan från start tänks in digitala lösningar så att utrymmen kan användas 

för olika sorters möten, men även digital undervisning.  

 

Det behöver även vara ett flexibelt tänk i hela zonen. Det ska fungera under dagtid för skolan 

och undervisningen, men också på kvällar och helger för bland annat fritidsgårdsverksamhet, 

extern uthyrning och så vidare.  

 

Sedan tidigare har det påpekats att fritidsgården bör planeras in i den mest centrala 

högstadieskolan. Om det blir att skolorna placeras utanför det som kan ses som de centrala 

delarna av staden så bör det noga tänkas igenom i projektet.  
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4.5 Lokalisering av högstadieskola ett och två i 

centralorten (samhällsutveckling, trafik, 

tillgänglighet, miljöaspekter, 

markbeskaffenhet). 

Den 19 maj 2022 beslutade kommunfullmäktige att de geografiska platserna för 

högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 21-03-25 §61) är 

Stenbocksskolans område med plats för grundsärskola och fritidsgård, övre 

Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) samt Ätradalsskolans område. Kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt slutföra delutredningarna och föreslå de mest 

fördelaktiga byggnadsalternativen på respektive platser. Byggprojekten ska genomföras som 

partneringprojekt och ske i den ordning som är mest fördelaktigt, vilket kan innebära att 

flera projekt löper parallellt. 

Underlaget för det politiska beslutet, innehållande fyra olika kombinationer för tre 

högstadieskolor, presenteras i nedanstående avsnitt 4.5.1. Politiken fattade beslut att det är 

kombinationen i huvudalternativ 2 som ska gälla. Dimensionering av de olika skolorna ingick 

inte i beslutet. Utredningen för skola i Timmele på Ätradalsskolans område är presenterad i 

delutredning 3. 

Platsalternativen på Stenbocksskolans område är: 

- Renovering av Stenbocksskolan för 450 elever. 

- Hybridalternativet för 450 elever – delvis ny skola och delvis renoverade lokaler 

(fastigheten Gåsen). 

- Ny skola på annextomten för 450 elever (fastigheterna Boken 1 och 2). 

- Ny skola på fastigheten Gåsen för 450 elever 

För övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) är detaljplanearbetet uppstartat. Exakt var på 

fastigheten skolbyggnaden för 375 elever ska uppföras är ännu inte bestämt. 
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4.5.1 Fyra olika kombinationer för tre högstadieskolor i 
Ulricehamns kommun 

Nedan beskrivs generella tidsperspektiv för de fyra huvudalternativ samt delalternativ vid 

byggnation/renovering av högstadieskolorna i Ulricehamns kommun. Tidsperspektivet kan 

variera för olika platsalternativ då tidsåtgången från politiskt beslut till byggstart kan variera, 

bland annat på grund av arbetet med detaljplaner och projektering. Beskrivningen nedan 

utgår från att det tar tre år från politiskt beslut till byggstart. Gällande Stenbocksskolan för 

450 elever, så kan vilket som helst av de fyra möjliga alternativen av skolbyggnader på 

Stenbocksskolans område komma ifråga.  

För de platsalternativ där arbetet med bland annat detaljplaner beräknas ta längre tid, får 

denna extratid adderas till beskrivningen. Ytterligare tid kan också tillkomma vid 

kompletterande naturvärdesinventeringar, finna ersättningslokaler för industrier, alternativa 

platser för konkurrerande ändamål, planpriolistan med mera. Färdigställandet av skolorna 

förskjuts då framåt motsvarande tid. För några alternativ kan tiden från politiskt beslut till 

byggstart bli kortare än tre år, då får tiden kortas ner istället. Generellt kan sägas att ju längre 

fram i tiden man kommer, desto osäkrare är tidsperspektivet. 

Huvudalternativen är: 

1. Stenbocksskolan (450 elever), Ätradalsskolan (300 elever), 

Bronäs/simhallstomten (375 elever) 

2. Ubbarp 8:16 (375 elever), Stenbocksskolan (450 elever), 

Ätradalsskolan (300 elever) 

3. Tingslyckan 8 (375 elever), Stenbocksskolan (450 elever), 

Ätradalsskolan (300 elever) 

4. Ätradalsskolan (300 elever), Stockrosen (450 elever), Bronäs (375 

elever) 

4.5.2 Tillkommande kostnader för skolskjuts vid evakuering från 
Stenbocksskolan till Ubbarp 8:16 (Övre borgmästarhagen, 
Lövåsen) 

Politiken har fattat beslut att det är kombinationen i huvudalternativ 2 som ska gälla. Vid 

alternativ 2a och 2b byggs en ny skola för 375 elever först vid Ubbarp 8:16. När skolan står 

klar flyttar drygt 350 elever dit. De övriga kvarvarande eleverna på Stenbocksskolan kan 

antingen evakueras till moduler vid Ubbarp 8:16 alternativt till moduler på Tingslyckan 8. 

Detta gäller i det fall politiken beslutar att Stenbocksskolan ska renoveras. Beslutas det att en 

ny skola ska byggas på Boken 1 och 2 kan kvarvarande elever med stor sannolikhet gå kvar i 

den befintliga Stenbocksskolan under nybyggnationsperioden. 

 

I det fall ungefär 300 elever evakueras till Tingslyckan 8 under renoveringstiden på två år, 

har eleverna gångavstånd till någon av idrottshallarna i närheten, exempelvis idrottshallen på 

Bogesundsskolan, Tingsholmsgymnasiet, sporthallen, fotbollshallen på Lassalyckan samt 

idrottshallen i den nybyggda F-6 skolan i Sanatorieskogen. 

 

I det andra fallet, att eleverna evakueras till moduler på Ubbarp 8:16, är det för lång väg att 

gå till fots till och från idrottsundervisningen för eleverna. För detta alternativ tillkommer 
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skolskjutskostnader till och från idrottsundervisningen, under de två år Stenbocksskolan 

renoveras.  

 

Preliminära kostnader är framräknade av kommunens skolskjutssamordnare och baseras på 

transport för att köra eleverna mellan Ubbarp 8:16 och till den nya F-6 skolan (längsta 

avståndet). Uträkningen är baserad på 14 turer per dag, fem dagar i veckan. 

 

Avstånd mellan Ubbarp 8:16 och den nya F-6 skolan är 5 km. Kilometerpris för 

verksamhetsresor är (22/23): 105,15 kr/ km.  

Totalt per resa: 105,15 kr/km * 5km= 525,75 kr. 

Totalt per dag: 14 turer* 525,75 kr= 7361 kr/ dag 

Totalt per vecka: 7361 kr/dag *5 dagar= 36 803 kr 

Ett läsår: 178 dagar* 7361 kr/dag= 1 310 258 kr 

Sammantaget tillkommer skolskjutskostnader på ungefär 2,6 mnkr under tvåårsperioden. 

 
Bild 1. Bilden visar sträckan mellan Ubbarp 8:19 och den nya F-6 skolan i Sanatorieskogen. 
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4.5.3 Schematisk vy över tidsperspektiven för de fyra alternativen, inklusive delalternativ, för högstadieskolor i Ulricehamns kommun 
Tabell 4. Tabellen visar alternativ 1a. 

Alternativ 1a.  
Vt22 

Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 

Politiskt 
beslut 

Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever.          

 

Skola 2 
 

   Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever.      

 

Skola 3 
 

       Detaljplanearbete och projektering 
Bronäs/Simhallstomten, 375 

elever  
Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans elever cirka 700, evakueras under en tvåårsperiod. Därefter går cirka 300 av eleverna i moduler på Tingslyckan 8 under ytterligare en fyraårsperiod tills Bronässkolan är 
klar. Vid en placering av moduler på Tingslycka 8 kan eleverna gå till idrottshallarna på Stenbocksområdet alternativt Lassalyckan. Vid placering på Ubbarp 8:16 behöver eleverna åka buss. 
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Stenbocksskolan 450 elever 
Fullständig evakuering under 2 år. Cirka 700 elever. 26 klasser utan Hössna-elever inklusive befolkningsökning. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 19,8 mnkr  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 2 start 
2027/2028 

Ätradalsskolan 300 elever 
Moduler för ca 300 elever vid Ätradalsskolan, alternativt att eleverna går kvar på befintlig skola när ny skola byggs på området. Totalt antal elever 300 st, 24 klasser.  
Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030) 

Skola 3 start 
2029/2030 

Bronäs/simhallstomten 375 elever 
Moduler för resterande del av eleverna från Stenbocksskolan, 300 elever och 12 klasser behövs. 
Möjligtvis start för evakuering 2029 (läsår 2029/2030) Preliminärt 20,8 mnkr 
Beräknas kunna vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt 51,2 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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Tabell 5. Tabellen visar alternativ 1b. 

Alternativ 1b.  
Vt22 

Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 

Politiskt 
beslut 

Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever         

 

Skola 2 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         

 

Skola 3 
 

       Detaljplanearbete och projektering.  
Bronäs/Simhallstomten, 375 

elever  
Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans elever cirka 700, evakueras under en tvåårsperiod. Därefter går cirka 300 av eleverna i moduler på Tingslyckan 8 under ytterligare en fyraårsperiod tills Bronässkolan är 
klar. Vid en placering av moduler på Tingslycka 8 kan eleverna gå till idrottshallarna på Stenbocksområdet alternativt Lassalyckan. Vid placering på Ubbarp 8:16 behöver eleverna åka buss. 
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Stenbocksskolan 450 elever 
Fullständig evakuering under 2 år. Cirka 700 elever, 26 klasser utan Hössna-elever inklusive befolkningsökning. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 19,8 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 2 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Moduler för ca 300 elever vid Ätradalsskolan, alternativt att eleverna går kvar på befintlig skola när ny skola byggs på området. Totalt antal elever 300 st, 12 klasser.  
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 10,6 mnkr 

Skola 3 start 
2029/2030 

Bronäs/simhallstomten 375 elever 
Moduler för resterande del av eleverna från Stenbocksskolan, 300 elever och 12 klasser behövs. 
Möjligtvis start för evakuering 2029 (läsår 2029/2030) Preliminärt 20,8 mnkr 
Beräknas vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt: Totalt 51,2 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer  

Tabell 6. Tabellen visar alternativ 2a. 

Alternativ 2a. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever     

 

Skola 3  
       Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever 

 
Sammanfattning centralorten: Del av Stenbocksskolans elever cirka 300, evakueras under en tvåårsperiod från 2027 till 2029.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever från Stenbocksskolan vid Ubbarp 8:16 alternativt Tingslyckan 8, 12 klasser. Vid evakuering till Ubbarp 8:16 tillkommer skolskjutskostnader på ungefär 2,6 mnkr under 
tvåårsperioden. 
Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 11,0 mnkr + eventuellt ytterligare 2,6 mnkr (skolskjutskostnader) 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2029/2030 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2029 (läsår 2029/2030) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 

Tabell 7. Tabellen visar alternativ 2b. 
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Alternativ 2b. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever     

 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Del av Stenbocksskolans elever cirka 300, evakueras under en tvåårsperiod.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna går kvar på Stenbocksskolan under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever, 12 klasser, från Stenbocksskolan vid Ubbarp 8:16 alternativt Tingslyckan 8. Vid evakuering till Ubbarp 8:16 tillkommer skolskjutskostnader på ungefär 2,6 mnkr under 

tvåårsperioden. 

Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 11,0 mnkr + eventuellt ytterligare 2,6 mnkr (skolskjutskostnader) 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 

Tabell 8. Tabellen visar alternativ 2c. 

Alternativ 2c. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2 Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever         
 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans samtliga elever cirka 700, evakueras under en tvåårsperiod till Tingslyckan 8.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma 
tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna på Stenbocksskolan evakueras under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2025/2026 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 700 elever från Stenbocksskolan vid Tingslyckan 8.  
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 19,8 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 30,4 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 

  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

26 

Tabell 9. Tabellen visar alternativ 3a. 

Alternativ 3a. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och 
projektering 

Tingslyckan 8 375 elever           

 

Skola 2  
 Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever       

 

Skola 3  
     Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever   

 
Sammanfattning centralorten: Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. När byggtiden är slut måste också moduler för 300 elever stå klara på Tingslyckan 8. 
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2024/2025 

Tingslyckan 8 375 elever 
Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. När byggtiden är slut måste också moduler för 300 elever stå klara på Tingslyckan 8. 
Byggstart 2024 
Beräknas vara klar 2026 (läsår 2026/2027) 

Skola 2 start 
2026/2027 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever från Stenbocksskolan vid Tingslyckan 8, 12 klasser 
Start för evakuering 2026 (läsår 2026/2027) Preliminärt 11,0 mnkr 
Beräknas vara klar 2028 (läsår 2028/2029). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2028/2029 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2028 (läsår 2028/2029) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2030 (läsår 2030/2031) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 

 

Tabell 10. Tabellen visar alternativ 3b. 

Alternativ 3b. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och 
projektering 

Tingslyckan 8 375 elever           

 

Skola 2  
 Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever       

 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. När byggtiden är slut måste också moduler för 300 elever stå klara på Tingslyckan 8. 
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2024/2025 

Tingslyckan 8 375 elever 
Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. När byggtiden är slut måste också moduler för 300 elever stå klara på Tingslyckan 8. 
Byggstart 2024 
Beräknas vara klar 2026 (läsår 2026/2027) 

Skola 2 start 
2026/2027 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever från Stenbocksskolan vid Tingslyckan 8, 12 klasser 
Start för evakuering 2026 (läsår 2026/2027) Preliminärt 11,0 mnkr 
Beräknas vara klar 2028 (läsår 2028/2029). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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Tabell 11. Tabellen visar alternativ 4. 

Alternativ 4. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stockrosen 450 elever     

 

Skola 3  
       Detaljplanearbete och projektering Bronäs 375 elever 

 
Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans elever går kvar vid skolan under byggnationstiden tills de två skolorna i centralorten är klara.   
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma 
tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Moduler för ca 300 elever eller 12 klasser vid renovering. behövs Vid nybyggnation kan eleverna gå kvar i ”gamla” Ätradalsskolan. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stockrosen 450 elever 
Eleverna går kvar på Stenbocksskolan tills den nya skolan står klar. 
Möjligtvis byggstart 2027 (läsår 2027/2028) 
Skolan beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030) 

Skola 3 start 
2029/2030 

Bronäs 375 elever 
Eleverna går kvar på Stenbocksskolan tills den nya skolan står klar. 
Möjligtvis byggstart 2029 (läsår 2029/2030) 
Beräknas vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt: 10,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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Jämförelse av gång- och cykelavstånd  
Analyser har gjorts med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS) för att utvärdera 

och jämföra gång- och cykelavstånden till de olika platsalternativen. I analysen kategoriseras 

< 2 000 meter som gångavstånd, och < 4 000 meter som cykelavstånd. Beräkningar i 

utredningen bygger på befolkningsdata som är aggregerad på 100-meters nivå, och 

prognosdata för bostadsbebyggelse i centralorten fram till 2030. 

Resultaten av jämförelsen visar att alla som bor inom centralorten har mindre än 4 000 

meter till minst en utav lokaliseringarna i respektive kombination. För alla kombinationer 

gäller också att en stor majoritet av de boende i centralorten bor inom gångavstånd till minst 

en utav skolorna.  

Flest inom 2 000 meter har kombinationen Stenbocksskolan och Bronäs (95 %) samt 

Stockrosen och Bronäs (95 %), följt av Tingslyckan och Stenbocksskolan (88 %) amt Ubbarp 

och Stenbocksskolan (75 %).  

Flest boende inom 1 000 meter har kombinationen Stenbocksskolan och Bronäs (60%), tätt 

följt av Stockrosen och Bronäs (58%). Därefter kommer Tingslyckan och Stenbocksskolan 

(41%) samt Ubbarp och Stenbocksskolan (36%). 

Resultaten bör tolkas som att ett högt antal personer, med en hög andel i de lägre 

avståndsintervallerna är den mest lämpliga lokaliseringen utifrån aspekterna gång- och 

cykelavstånd. Andelen elever som väljer aktiva färdmedel ökar med kortare avstånd. Utfallet 

av en högre andel elever som går eller cyklar till skolan bidrar till, från en social 

hållbarhetsaspekt, att stillasittandet minskar bland unga. Ett minskat bilberoende har också 

potential att ha positiva effekter utifrån aspekterna minskad miljöpåverkan och säkrare 

trafikmiljöer.  

Trots att några alternativ visar jämförelsevis högre andel boende inom gång- och 

cykelavstånd bedöms alla kombinationer som bra. Eftersom Ubbarp ligger högre upp i 

dalgången kan motståndet för att cykla eller gå till skolan vara större.  

Tabell 12. Andel av elevunderlaget inom centralorten inom respektive avståndsintervall för kombinationen 
Stenbocksskolan och Bronäs. Notera att procenttalen avser elever som har x antal meter till minst en utan 
skolorna. 

Avstånd till minst ett utav 
lägena (m) 

Elever Inom 2 000 resp. 
4 000 m 

0-1 000 60 % 95 % 

1 000-2 000 35 % 

2 000-3 000 5 % 5 % 

3 000-4 000 < 1 % 

Totalt 100 % 

 

  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

29 

Tabell 13. Andel av elevunderlaget inom centralorten inom respektive avståndsintervall för kombinationen 

Ubbarp och Stenbocksskolan. Notera att procenttalen avser elever som har x antal meter till minst en utan 

skolorna. 

Avstånd till minst ett utav 
lägena (m) 

Elever Inom 2 000 resp. 
4 000 m 

0-1 000 36 %  75 % 

1 000-2 000 39 % 

2 000-3 000 17 % 25 % 

3 000-4 000 8 % 

Totalt 100 % 

 

Tabell 14. Andel av elevunderlaget inom centralorten inom respektive avståndsintervall för kombinationen 
Tingslyckan och Stenbocksskolan. Notera att procenttalen avser elever som har x antal meter till minst en utan 
skolorna. 

Avstånd till minst ett utav 
lägena (m) 

Elever Inom 2 000 resp. 
4 000 m 

0-1 000 41 % 88 % 

1 000-2 000 47 % 

2 000-3 000 7 % 12 % 

3 000-4 000 5 % 

Totalt 100 % 

 

Tabell 15. Andel av elevunderlaget inom centralorten inom respektive avståndsintervall för kombinationen 
Stockrosen och Bronäs. Notera att procenttalen avser elever som har x antal meter till minst en utan skolorna. 

Avstånd till minst ett utav 
lägena (m) 

Elever Inom 2 000 resp. 
4 000 m 

0-1 000 58 % 95 % 

1 000-2 000 37 % 

2 000-3 000 4 % 5 % 

3 000-4 000 < 1 % 

Totalt 100 % 
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4.5.4 Generella ytbehov  
BTA avser bruttoarean, vilket är den sammanlagda ytan av samtliga våningsplan i en 

byggnad. BYA avser byggnadsarea, vilket är den yta som byggnaden upptar på marken. Två 

byggnader med samma BTA kan alltså ha olika BYA: or om de har olika våningsantal. 

Ytbehovet för en byggnad för en nybyggd 7–9 skola utgår från schablonvärdet 12 kvm/elev 

BTA. Schablonen är exklusive idrottshall och ytbehovet för en sådan uppskattas till ungefär 

1 700 kvm BTA. Vid renovering av befintliga skolor utgår beräkningarna från befintlig yta. 

Därför blir ytorna i regel större än 12 kvm/ elev i dessa alternativ. För en skola upp till 450 

elever uppskattas behovet av idrottshall till en stycken. Är skolan dimensionerad för fler än 

450 elever behöver ytterligare yta för idrottshall läggas till. En idrottshall byggs ofta i egen 

byggnad och kan inte fördelas på mer än en våning. Detta innebär att ytan för idrottshall 

måste dras bort innan resten av BTA:n för skolbyggnaden kan delas upp på flera våningar.  

För friyta används schablonen 20 kvm/elev. Viktigt att notera är att det inte enbart är 

storleken på ytan, utan också dess kvalitet, som är viktig. 20 kvm/elev har för denna 

åldersgrupp bedömts som rimlig så länge ytan är ändamålsenlig utifrån funktion, hälsa och 

säkerhet. För grundsärskolan är utgångspunkten 30 kvm BTA per elev för 

undervisningsytorna. Lokalerna dimensioneras för 25 elever. För friyta gäller 40 kvm per 

elev.  

4.5.5 Klimataspekter – nybyggnation kontra renovering 
Klimatförändringen och dess konsekvenser är ett faktum. Byggsektorn står för ungefär 20% 

av växthusgasutsläppen i Sverige. Varje kilo koldioxid vi kan minska utsläppen vid 

byggnation av skolorna är därför ett betydelsefullt bidrag till att bromsa klimatförändringen. 

Tre skolor ska byggas, en på en ny plats och två på platser där det finns befintlig skola idag. 

Vid nybyggnation är byggnadsmaterialval avgörande för hur stora växthusgasutsläppen blir. 

Att bygga i trä minskar utsläppen avsevärt jämfört med betong. Att i så stor utsträckning som 

möjligt använda återbrukade material är ett annat sätt att minska växthusgasutsläppen. Även 

olika kravcertifieringar bör övervägas för att belysa olika alternativs klimatkonsekvenser. 

På de platser där det finns en befintlig skola idag måste man jämföra vilket som är bäst, att 

renovera och, om behov finns, bygga ut befintlig byggnad eller, att riva och bygga nytt. Detta 

är ur klimatsynpunkt en komplex fråga som påverkas av flera faktorer. Rivning och 

nybyggnation ger intuitivt en högre klimatbelastning då man inte återbrukar befintlig 

byggnad plus att det byggs en ny byggnad. Klimatvinsten sker under förutsättning att det inte 

finns några hälsorisker i den befintliga byggnaden. Renovering bör ske med sunda och 

klimatsmarta material- och processval (se också Handlingsplan för miljöarbetet i 

Ulricehamns kommun).  

 

I så gott som alla fall är det bättre att fortsätta använda befintliga byggnad jämfört med att 

bygga nytt ur klimatsynpunkt. Den stora klimatvinsten finns i den redan inlagrade 

koldioxiden, i den befintliga stommen. Hur stora de ytterligare, additiva, klimatvinsterna blir 

beror på dess kondition, möjligheter att anpassa den till förändrade behov med klimatsmarta 

material, möjligheter att energieffektivisera, osv.  

 

Vid uppförande av en ny byggnad finns det förutsättningar att från grunden bygga 

klimatsmart i trä, använda återbrukat byggmaterial, ha hög energieffektivisering, osv., och 

därmed en låg klimatbelastning. En av de enskilda åtgärder som markant kan minska 

klimatpåverkan är att använda återbrukat byggmaterial i så stor utsträckning som möjligt, 
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både vid nybyggnation och renovering. Det blir ofta ett billigare alternativ jämfört med 

nyproducerade material. 

Varje kilo minskat växthusgasutsläpp innebär en samhällsvinst på 7 kronor. Denna 

samhällsvinst bör vägas in när olika alternativ vägs mot varandra. Enligt ny lagstiftning ska 

varje byggnad klimatdeklareras och fler krav kommer sannolikt påverka kommunens 

verksamhet och byggnationer. Genom de nya skolbyggnationerna har kommunen en utmärkt 

möjlighet att vara föregångare i klimatsmart byggande. I den fortsatta processen ska därför 

klimataspekterna komma in tidigt. Detta inte enbart för klimatnyttans skull utan också för att 

det blir billigare att bygga klimatsmart och tydligt visa vägen mot ett hållbart samhälle. 

4.5.6 Säkerhets- och krisberedskapsaspekter för de fyra 

alternativen på Stenbocksskolans område samt Ubbarp 8:16 

(Övre borgmästarhagen, Lövåsen) 
Ulricehamns kommuns säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare har granskat 

de olika alternativen och framfört nedanstående tankar, synpunkter och önskemål. 

Dokumentet har uppdaterats vid flera tillfällen, senast den femte oktober 2022.  

Gemensamma åtgärder som behövs vid samtliga platsalternativ 
Promenadstråk eller gång- och cykelvägar är bra oavsett vilket platsalternativ man väljer. Det 

främjar närvaro och social kontroll även vid andra tidpunkter än skoltid  

Det måste finnas någon "sockerbit" för att locka andra människor att röra sig i områdena 

utanför skoltid och på helger. Det kan vara exempelvis caféverksamhet, konserter, ett 

bibliotek eller liknande. 

 

Rätt belysning är viktigt. Det ska vara ljust, inga buskage, gärna höga träd men som man kan 

se under. Inga träd nära skolbyggnaden så att det går att exempelvis klättra upp på tak eller 

klättra in genom fönster. En plats där det finns bostäder från vilka man kan se in till platsen 

där skolan ligger är önskvärt. Byggnaderna ska vara utformade så att de främjar insyn 

utifrån. Finns bostäder i nära anslutning till skolan främjar detta också den sociala 

kontrollen.  

 

Ur brottssynpunkt kan flera individer i samma åldrar, på samma yta, skapa olika negativa 

effekter. Önskemålet är att sära på gymnasieelever och högstadieelever så långt det är 

möjligt. Det ska vara ett tillräckligt långt avstånd mellan skolorna så det upplevs som jobbigt 

att gå till den andra skolan. Ur säkerhetssynpunkt är det ett starkt önskemål att det finns 

säkerhetssystem, skalskydd, sektioneringslåsningar mm för händelser som exempelvis 

Pågående Dödligt Våld (PDV). Ett annat önskemål är att samtliga infartsvägar till en skola 

ska innehålla exempelvis murar och andra tillfarts- eller farthinder. Vissa infartsvägar bör 

exempelvis ha ”pollare” som är styrbara av blåljusorganisationer. Tillgänglighet och 

tillfartsvägar för polis och räddningstjänst måste finnas med i ett tidigt planeringsskede för 

nya skolor. Dessa organisationer bör också få komma med sina professionella åsikter lokalt. 

 

Lärarnärvaro ska möjliggöras i så hög utsträckning som det går. Bygg så att det bli lätt för 

lärare och andra vuxna att se eleverna, detta skapar en bra och tydlig social kontroll. Dela 

inte upp elever, lärare och andra vuxna. Det är bra om man bygger så att kameror kan sättas 

upp som sista utväg, utan att störa allmänhetens integritet. Bygg inte skolan för lågt. Det ska 
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vara tillräckligt högt så att eleverna inte kan ta sig upp på några tak eller ta sig in genom 

fönster. Tillträde till byggnaden ska ses över ur ett brott- och trygghetsperspektiv. 

 

Bra är om det finns passerkort eller taggar till olika delar av skolbyggnaden, eleverna ska bara 

ha behörighet att gå in i deras respektive hemvister och ej i andra elevers hemvister. Det ska 

finnas möjlighet att göra inrymning men också utrymning på ett snabbt och effektivt sätt. 

Exempelvis är det viktigt åt vilket håll dörrarna öppnas. 

Utifrån sårbarhetsperspektiv finns en viss sannolikhet att någon extrem händelse såsom 

skolskjutning, bakterieangrepp i färskvattnet sker i området. Samtidigt är det viktigt att ha en 

ordentlig plan för evakuering och hantering av sådana situationer, exempelvis för 

framkomlighet, utrymningsvägar ut från skolan för eleverna (kunna ta skydd) med mera. 

Planeringsanvisningar för krisberedskap ska komma från myndighetshåll. Anvisningarna 

kommer att beröra reservkraft, vattenförsörjning, tillagningskök, evakueringslokaler mm. 

En betydande del av Ulricehamns kommun samt tätorten Ulricehamn ligger inom 100 km 

från Ringhals kärnkraftverk. Beslut finns att hela kommunen ingår i den yttre 

planeringszonen. Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete med planeringsanvisningar vilka 

skyddsåtgärder kommunen och dess samhällsviktiga verksamheter behöver vidta.  

Vi kan hastigt bli fler vid exempelvis flyktingströmmar, exempelvis vid ett väpnat angrepp 

mot Sverige. Inrymning för invånare från andra kommuner kan komma att behövas vid 

exempelvis en kärnkraftsolycka eller liknande. Det pågår utredningar på regeringsnivå om 

skyddsrum ska byggas i exempelvis nya skolor. Skyddsrum kan exempelvis användas som 

parkeringsgarage i fredstid. Omvärldsbevaka hur andra skolor har gjort. Bra är också att 

bygga in reservkraft och nödvattenuttag. Vad utmärker en bra skolbyggnad ur säkerhets-, och 

krisberedskapssynvinkel? Se gärna hur skolor i områden med sociala problem har löst dessa 

aspekter.  

 

Vilka erfarenheter har vi lärt oss utifrån pandemin? Hur påverkar det ytor som exempelvis 

korridorer, uppehållsutrymmen och ventilation? Säkerhetssamordnare och 

krisberedskapssamordnare bör vara med i ett projekteringsskede vid nya 7-9 skolor, för att 

inte bygga in oönskade säkerhets- och krisberedskapsrisker. Vid IT-relaterade incidenter 

måste beredskap finnas för att skolundervisningen ska fungera. Undervisningen är numera 

till stora delar digitaliserad och tillgång till el är nödvändigt. 

 

Stenbocksskolans område – generella synpunkter 
Som Stenbocksskolan är utformad idag kräver byggnaderna stora åtgärder för att kunna bli 

bra ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns många skrymslen och hörn som påverkar 

säkerhetsperspektivet. Skolan har en innergård utan insyn. Önskvärt är om det går att öppna 

upp för insyn. Inomhusmiljön över lag är heller inte bra, utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Placeringen av kontor för personal är dålig då den inte möjliggör vuxennärvaro i skolans alla 

utrymmen på ett önskvärt sätt. En helt ny skola är att föredra jämfört med att renovera 

utifrån säkerhetsperspektiv.  

 

Nackdelen med nuvarande Stenbocksskolan eller en ny skola på fastigheterna Boken är att 

det finns begränsat med bostadsbebyggelse i direkt anslutning till området. Det finns 

begränsat med insyn till skolområdet från omgivande bebyggelse. Den sociala kontrollen blir 

lidande. Däremot rör sig ganska många människor runt området annan tid än skoltid. 

Gällande fritidsgård bör denna ha en egen ingång/entré. Ytan utanför entrén till 
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fritidsgården, kommer att dra till sig andra personer utöver de som är behöriga att vistas där. 

Utomhusplatsen bör utformas med stor insyn, så att det blir en bra plats att vistas på utan att 

det skapas kaos. Trafikflödet fungerar idag med ungefär 600 elever. Trafikflödet kommer att 

minska då färre elever kommer att gå på området vid Stenbocksskolan. Ur 

krisberedskapsperspektiv är det också en fördel med en fritidsgård då denna också skulle 

kunna användas vid en kris.  

 

Renoveringsalternativet (Stenbocksområdet) 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 
Renoveringsalternativet är det alternativ som är mest likt hur Stenbocksskolan är utformad 

idag. Det har lagts till tre olika hemvister med tillhörande arbetslag. Eleverna har dock 

möjlighet att röra sig mellan och i de olika hemvisterna. Dessa är också utformade så att 

arbetslagen har begränsad insyn på de olika ytorna. Det finns gott om dolda ytor där 

konflikter kan uppstå. Pelarhallen är fortsatt en yta som personalen inte naturligt har insyn 

till. Det behöver tänkas till några extra varv hur tillgängligheten för eleverna till de andra 

hemvisterna kan avgränsas samt att arbetslagens placering och administrativ personals 

placering kan vara mer central där eleverna rör sig. Renoveringsalternativet är något sämre 

än hybridalternativet. Det har klara brister bland annat gällande vuxennärvaro och 

möjligheter att sektionera och låsa hemvisterna. Alternativet är klart sämre än Boken-

alternativet. 

 

Hybridalternativet (Stenbocksområdet) 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 
Hybridalternativet är något bättre än renoveringsalternativet av Stenbocksskolans nuvarande 

lokaler. En fördel är en tydlig entré och en något bättre placering av arbetslagen. Det har 

klara brister bland annat gällande vuxennärvaro och möjligheter att sektionera och låsa 

hemvisterna, likt renoveringsalternativet. Alternativet är klart sämre än Boken-alternativet. 

 

Ny skola på Boken (Stenbocksområdet) 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 
Detta alternativ är det bästa ur säkerhets- och krisberedskapsperspektiv. Vissa justeringar av 

planlösningen behövs dock. Bra med tydliga hemvister som går att sektionera och låsa. En ny 

skola går att utforma på bästa sätt från grunden ur alla olika perspektiv och hänseenden. En 

nackdel kan vara att byggnaden ligger i suterräng och att det kan bli svårare med insyn över 

området. 

 

Ny skola på Gåsen (Stenbocksområdet) 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 
Detta alternativ är det sämsta alternativet då den nya skolan placeras på planen söder om 

Stenbocksskolans lokaler och det blir väldigt trångt, med flera dolda ytor och flera byggnader 

väldigt nära. Den nuvarande idrottshallen var tänkt att rivas i ett första läge och en ny var 

tänkt att byggas på fastigheterna Boken (annextomten). På grund av höga kulturhistoriska 

värden måste nuvarande idrottshall vara kvar och kommer att renoveras istället. En fördel 

med en ny skolbyggnad är att den invändigt kan formas på ett bra sätt ur säkerhets- och 

krisberedskapsperspektiv. 
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Ubbarp 8:16 (Övre borgmästarhagen, Lövåsen) 375 elever 
Ubbarp 8:16 anses vara bättre än exempelvis Tingslyckan 8 ur säkerhetsperspektiv. Det är 

bra att sprida ut skolorna. I området byggs också fler bostäder vilket är positivt. Avståndet är 

längre till centrum jämfört med Tingslyckan 8, vilket kan göra att eleverna inte rör sig ned 

mot stan i samma utsträckning. Detta kan ha en brottsförebyggande effekt. Jönköpingsvägen 

måste korsas för flera av eleverna vilket ställer krav på säkra övergångar.  

 

Det kan vara bra med en stor idrottshall med läktare som idrottsföreningar och andra 

föreningar kan använda på kvällar och helger. Detta skapar rörelse och social kontroll på 

området. Ett bekymmer kan vara att inte tillräckligt många människor rör sig precis förbi 

skolan. Positivt vore om det skapades fler promenadstråk, gång- och cykelvägar i anslutning 

till platsen. Det är också bra om fler bostäder byggs i området då detta gör att fler människor 

rör sig runt skolan. 

 

Tillgänglig yta är större än vid Stenbocksskolan. Ytan möjliggör att i högre grad bestämma 

hur skolan ska utformas på ett bra sätt ur säkerhets- och krisberedskapsperspektiv. 

Tillagningskök och idrottshall gör det möjligt att tillaga mat och hysa många människor vid 

en större samhällsstörning. Kapaciteten på elförsörjning och vattenförsörjning måste utredas 

för att kunna beräkna hur många personer som kan samlas och vara där samtidigt. 

 

Sammanfattning  
Ur ett säkerhetsperspektiv bedöms Ubbarp 8:16 vara ett bra alternativ, då platsen ligger 

längre från centrum samt inte skapar en koncentration av elever på samma sätt som vid de 

andra alternativen. Det blir en nybyggd skola vilket också ger stora möjligheter att utforma 

byggnad och omkringliggande mark på bästa sätt ur säkerhets- och 

krisberedskapsperspektiv. 

 

Gällande alternativen på Stenbocksområdet är Boken-alternativet det bästa ur säkerhets- och 

krisberedskapsperspektiv. En ny skola går att utforma på bästa sätt från grunden ur alla olika 

perspektiv och hänseenden. 
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4.5.7 Platsalternativ på Stenbocksskolans område 
Stenbocksskolans skolområde är detaljplanelagt för A-allmänt ändamål. Inom kvarteret 

Gåsen tillåts en byggnadshöjd på 8,4 meter. Befintlig byggnad är högre än så. Detaljplanen 

kommer därför behöva göras om för att nya bygglov ska kunna ges för nybyggnation, 

tillbyggnad eller volymökning. Skolområdet har en buffert med så kallad prickmark runt sig. 

Inom prickmarken får bebyggelse inte ske.   

 

 

Bild 2. Bilden visar fastigheten Gåsen. 
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Inom kvarteret Boken tillåts en byggnadshöjd på 8 meter. Skolområdet har en buffert med så 

kallad prickmark runt sig. Inom prickmarken får bebyggelse inte ske. Ny detaljplan kan 

behövas beroende på hur skolan utformas.  

 

 

Bild 3. Bilden visar fastigheterna Boken. 
 

En ny skola inom Stenbocksskolans område kan komma att påverka trafiksystemet endast 

marginellt, under förutsättning att elevantalet inte förändras avsevärt jämfört med 

nuvarande Stenbocksskola. Om skolan byggs på Boken bör det också övervägas att flytta 

större delen av skolskjutstrafiken till hållplats Majgårdsgatan, vilket kräver att yta tas från 

fastigheten.  

 

Det kan vara olämpligt att placera friyta och skolbyggnad på varsin sida om Stenbocksgatan, 

eftersom elever då måste ta sig över en trafikerad gata. Vidare kan det innebära att 

motivationen att ta sig till friytan blir lägre. Närheten mellan skolbyggnad och friyta bör 

prioriteras framför närhet till parkering. Det totala parkeringsbehovet kan avgöras först när 

det är beslutat vad som ska hända med områdets alla delar.  

 

Parkmarken behöver omfattas av ny detaljplan om den ska ingå i skolområdet.  

Geoteknisk utredning behövs för att bedöma markens stabilitet vid nybyggnation på 

Stenbocksskolans område. Nödvändiga åtgärder kan innebära höga kostnader.  
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Trafiksituationen vid Stenbocksskolans område kopplat till friyta 
Kommunens trafikplanerare har gjort en preliminär bedömning av en avstängning av 

Stenbocksgatan i syfte att få till en större sammanhängande friyta för eleverna på 

Stenbocksskolans område.  

Det kan konstateras att om Stenbocksgatan tas bort mellan Sanatorievägen och Höjdgatan 

kommer trafikflödena att förändras på ett stort antal gator (ungefärligen markerat nedan) 

även med Stenbocksskolans trafik exkluderad. Den busstrafik som idag trafikerar 

Stenbocksgatan, med hållplats bland annat vid Stenbocksskolan och Bogesundsskolan, 

behöver flyttas. Kollektivtrafik och skolskjutstrafik för Bogesundsskolan kommer då behöva 

hänvisas till Nygatan vilket inte är oproblematiskt. Trafiken bedöms öka kring 

Bogesundsskolan vilket riskerar att förvärra en redan problematisk trafiksituation kring 

skolan. 

Placering av ny hållplats för kollektivtrafik och Skolskjutstrafik för Stenbocksskolan behöver 

tillskapas i ett läge som medger lämplig trafikering, var är oklart. För att ta beslut om en dylik 

förändring krävs en betydligt mer omfattande utredning som belyser samtliga konsekvenser. 

 
Bild 4. Översiktsbild trafiksituationen vid Stenbocksskolan, Bogesundsskolan och Tingsholmsgymnasiet. 
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Trafikförutsättningar vid en ny skola på annextomten (fastigheterna Boken) 
Trafikförutsättningarna vid en sammanslagen skola för 1100 elever vid nuvarande 

Stenbocksskolan utreddes i PM trafik – utbyggnad av Stenbocksskolan för 1100 elever 

2019-05-17. Slutsatserna i utredningen kan tillämpas på en ny skola inom området Boken 

samtidigt som Stenbocksskolan bibehålls i sin nuvarande form. Efter att utredningen 

genomfördes har kollektivtrafik och upphandlad skolskjutstrafik i anslutning till 

Stenbocksskolan lagts om, i enlighet med utredningens förslag, och trafikerar inte längre 

Sanatorievägen. Samtliga hållplatslägen på hållplatserna Stenbocksskolan och 

Majgårdsgatan har byggts om liksom korsningen Grönahögsvägen - Stenbocksgatan. Det 

återstår att bygga om korsningen Stenbocksgatan - Höjdgatan. 

Om Stenbocksskolan kvarstår innebär en ny skola placerad inom annextomten (Boken) 

optimala förutsättningar för samordning av skolskjutstrafiken då samma hållplatser kan 

användas för den nya skolan och för Stenbocksskolan. Eventuellt behöver ytterligare något 

hållplatsläge tillskapas. Linje 200 med hög turtäthet och god yttäckning av centralorten 

trafikerar hållplats Majgårdsgatan i direkt anslutning till fastigheten. 

Den totala belastningen på kringliggande gatunät till följd av att antalet elever i området ökar 

är hanterbar men den parkering /angöring som idag sker på gatumark behöver ges utrymme 

inne på respektive skolfastighet för att inte påverka framkomligheten kring skolorna negativt. 

Yta behöver avsättas inom annextomten (Boken) för angöring och parkering till den nya 

skolan. Ytor behöver också avsättas för detta ändamål för befintlig Stenbocksskola. I nuläget 

nyttjas exempelvis Boken 5 för personalparkering till Stenbocksskolan.  

Avvecklas Stenbocksskolan innan eller i samband med att en ny skola på annextomten 

(Boken) tas i bruk gäller inte ovanstående slutsatser. Vid ett sådant scenario påverkas 

trafiksystemet endast marginellt under förutsättning att elevantalet jämfört med nuvarande 

Stenbocksskolan inte förändras avsevärt. Vid en sådan lösning bör också övervägas att flytta 

större delen av skolskjutstrafiken till hållplats Majgårdsgatan, vilket kräver att yta tas från 

fastigheten.  

Det totala parkeringsbehovet kan avgöras först när det är beslutat vad som ska inrymmas i 

Stenbocksskolans nuvarande huvudbyggnad. Geoteknisk utredning behövs för att bedöma 

markens stabilitet. Nödvändiga åtgärder kan innebära höga kostnader.  

Bedömning av parkeringsbehov i anslutning till Stenbocksområdet 

Skolbyggnad 

Enligt Ulricehamns kommuns parkeringsnorm kräver skolverksamheter sju 

parkeringsplatser per 1000 BTA. Sex platser avser personal och en plats för besökare. Som 

ett räkneexempel för en ny skola med 450 elever, krävs cirka 6200 kvm BTA, vilket i sin tur 

genererar ett totalt parkeringsbehov om 43 parkeringsplatser. 

Aulan 

Det räcker emellertid inte enbart se till det parkeringsbehov som genereras av själva 

skolbyggnaden. Även parkeringsbehovet som uppstår från kringbyggnader så som aula och 

idrottshall behöver tas med i en bedömning. Befintlig aula på Stenbocksskolan rymmer 502 

sittplatser. Vid evenemang behöver även de som befinner sig på scenen, exempelvis en 

ensemble, tas med i en bedömning av parkeringsbehovet. 25 personer utöver de 502 sittande 

bedöms vara ett rimligt antagande. Sammantaget genererar detta ett parkeringsbehov om 
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162 parkeringsplatser för aulan (avrundat uppåt). Bedömningarna för aula görs med 

antagandet att 49% av besökarna är bilburna, och att varje bil innehåller 1,6 personer. 

Antagandena resulterar i följande uträkning:  

• Aula: 527 x 0,49 / 1,6 = 161,39, avrundat uppåt blir det 162 parkeringsplatser.  

Idrottshall 

Befintlig idrottshall för Stenbocksskolan rymmer 320 sittplatser. Här behöver även eventuellt 

spelande lag och ledarstab tas med i samma bedömning, vilket resulterar i ett tillskott på 40 

personer. Parkeringsbehovet som genereras för idrottshallen uppgår till 111 p-platser 

(avrundat uppåt). Bedömningarna för idrottshall görs med antagandet att 49% av besökarna 

är bilburna, och att varje bil innehåller 1,6 personer. Antagandena resulterar i följande 

uträkning:  

• Idrottshall: 360 x 0,49 / 1,6 = 110,25, avrundat uppåt blir det 111 parkeringsplatser.  

Övrig information 

Därutöver görs antagandet att parkeringsbehovet behöver klaras för minst en av dessa 

lokaler vid full beläggning. Ett resonemang behöver också föras om hur antalet 

parkeringsplatser eventuellt kan reduceras, exempelvis genom samnyttjande eller utifrån hur 

lokalerna kommer att nyttjas. Erfarenhetsåterföring bör användas för att räkna fram behovet 

av antalet lediga platser vid olika typer av evenemang och beläggning i lokalerna.  Rimligen 

bör parkeringsbehovet klaras för aulan, som kräver en större mängd parkeringsplatser. En 

parkeringsplats har ett totalt ytanspråk på 25 kvadratmeter. 162 parkeringsplatser kräver 

därför totalt 4050 kvadratmeter parkeringsyta. Adderas den mängd parkeringsplatser som 

själva skolbyggnaden kräver, 43 stycken, uppgår det totala platsbehovet till 205 

parkeringsplatser och 5125 kvadratmeter yta.  

Tabell 16. Antal parkeringsplatser för olika lokaler enligt parkeringsnorm. 

Lokal Parkeringsplatser Yta (kvm) 

Skolbyggnad (450 elever) 43 1075 

Aula  162 4050  

Idrottshall 111 2775 

 

En viktig fråga att ta ställning till är när behovet av parkeringsplatser kan anses vara som 

störst. Är det under skoltid eller efter skoltid, eller kanske samtidigt?  

- Publika evenemang i aulan som äger rum utanför skoltid fångar en bred målgrupp. 

- Idrottsevenemang kan variera, en del äger rum under skoltid, andra utanför skoltid 

som exempelvis cuper. 

Som minst behöver antal parkeringsplatser räkna med att klara full beläggning i åtminstone 

en av lokalerna. Aula och idrottshall är sannolikt inte fullbelagda samtidigt. Exempelvis kan 

ett antagande göras där aulan är fullbelagd, samtidigt som idrottshallen är belagd till 25%. 

Detta skulle generera ett behov av 162 plus 28 parkeringsplatser, sammantaget 190 
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parkeringsplatser (111*0,25=27,75, ungefär=28). Den yta som kräv för 190 parkeringsplatser 

är 4750 kvm (190*25 kvm). 

En annan möjlighet är att samutnyttja skolans parkeringsplatser, vilka i exemplet ovan kan 

vara 43 till antalet. Sammantaget behöver det i så fall tillskapas 147 extra parkeringsplatser 

(190-43=147). I det fall det kan anses vara rimligt att anta att 147 extra parkeringsplatser för 

aula och idrottshall måste tillskapas blir frågan var och på vilket sätt dessa kan förläggas. Ett 

parkeringshus eller parkeringsgarage är kostsamt att bygga. För att kunna anlägga ett 

parkeringshus bör parkeringssituationen totalt inom området övervägas, där ingår även 

parkeringen på fastigheten Eken. 

  

I ett preliminärt svar från byggenheten bedöms det som svårt att teckna in parkeringsplatser 

på allmän plats. Det får konsekvenser för verksamheter och boende i närområdet eftersom 

det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser. Det bör dock vara möjligt att samnyttja en 

del av parkeringsplatserna. Avsteg från parkeringsnormen måste utredas vidare inom sektor 

miljö- och samhällsbyggnad. Det bör utredas vidare om möjligheter finns att räkna in 

Höjdgatans, stadshusets och rådhusets parkeringar. Parkeringsmöjligheter på gatorna 

runtomkring Stenbocksområdet, parkeringen ovanför Folkets, Bogesundskolans parkering 

och vårdcentralens parkering bör också ingå i en sådan utredning.  

Kulturhistorisk inventering genomförd av Förvaltningen för kulturutveckling 

Förvaltningen för kulturutveckling har fått i uppdrag av Ulricehamns kommun att beskriva 

de kulturhistoriska värdena för skolbyggnaden Stenbock på fastigheterna Gåsen 22 och 

Gåsen 25 samt Villa Solbacken på fastigheten Boken 1, inför en eventuell ombyggnad. 

Inventeringen har utförts på ett mycket översiktligt sätt i syfte att kunna identifiera främst de 

interiöra kulturhistoriska värdena och dess uttryck som vägledning för bevarande och 

restaurering vid framtida åtgärder. 

Förvaltningen för kulturutveckling beskriver de viktigaste karaktärsdragen som dessa 

skolbyggnader besitter. Framförallt är det de offentliga utrymmena som är värda att bevara, 

till exempel entréerna med smäckra smidesräcken och handledare av trä. Kalkstengolv, 

fönsterbänkar, armaturer och radiatorer är värdefulla detaljer med hantverksmässiga 

kvalitéer som är svåra att återskapa idag. Andra viktiga karaktärsdrag är utformningen av 

aulan med stolsrader och träjalusier liksom huvudbyggnadens entré med trädörrar och 

nischer Att den ursprungliga byggnaden från 1913 fortfarande har funktion som skola bidrar 

till skolans höga kulturhistoriska värde som en god representant för det tidiga 1900-talets 

skolbyggande. Tillbyggnaderna från 1930-och 60-talet är även de typiska exempel på den 

tidens arkitektoniska ideal där materialval och färgskalor är väl anpassad till den 

ursprungliga skolbyggnaden. Användandet och framhävandet av äkta material som tegel i 

alla väggar lyftes fram som hållbara material som med regelbundet underhåll skulle hålla för 

många årtiondens slitage. Förvaltningen för kulturutveckling är angelägen om att man inte 

bör se kulturhistoriska byggnader som problem utan som en resurs. Särskilt när det gäller 

påverkan på miljön när vi måste se till att göra så lite avtryck som möjligt. Kommunen bör så 

varsamt som möjligt hantera de kulturhistoriska värden som dessa skolbyggnader besitter 

inför en eventuell ombyggnad 

Förvaltningen för kulturutveckling anser vidare att Villa Solbacken besitter ett stort 

kulturhistoriskt värde genom sin välbevarade tidstypiska utformning. Den visar på en vanlig 

villatyp under en period då staden växte utanför själva stadskärnan. Byggnaden har också 
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kvar mycket av sin interiör vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. Ulricehamns 

kommuns stadsarkitekt och byggenheten gör i en preliminär bedömning att renovering eller 

ombyggnad måste ske varsamt. Bland annat bedöms att aulan och idrottshallen måste vara 

kvar och att de ej får rivas. Samma sak gäller villa Solbacken, byggnaden måste bevaras men 

kan möjligtvis flyttas till annan plats. För vidare information, se bilaga två.  
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Renovering av Stenbocksskolan för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

Accent-arkitekter har tagit framunderlaget för detta alternativ. För mer information, se 

bilaga 3. Renoveringsalternativet på Stenbocksskolan innebär en 7-9 skola för upp till 450 

elever, baserat på 25 elever per klass. Dessutom finns plats för 25 elever i grundsärskolan. 

Skolan inrymmer också en fritidsgård. 

Ytan per elev uppgår till 15,9 kvm (BTA). Ytan per särskoleelev är 30 kvm (BTA). Friytan per 

elev är 26,1 kvm och för grundsärskoleelev är densamma 40 kvm per elev. 

Beslutas det att detta alternativ blir 7-9 skola finns en eventuell möjlighet att bygga nya 

kontorslokaler på Boken 2, då annexen kommer att rivas. Parkeringsplatser bör kunna 

anläggas på fastigheten. Villa Solbacken kan stå kvar på samma plats. 

Ulricehamns kommuns stadsarkitekt och byggenheten gör en preliminär bedömning att 

aulan och den nuvarande (stora) idrottshallen måste bevaras på grund av höga 

kulturhistoriska värden. 

Bedömningen av renoveringsalternativet är att det fortfarande innehåller flera dolda ytor. 

Bland annat är hela innergården på baksidan av huvudbyggnaden fortfarande till stora delar 

en dold yta och kan också fortsättningsvis kunna fungera som ett tillhåll för ungdomar 

utanför skoltid. 

Den nuvarande entrén kommer också framledes att vara huvudentré och ej vara direkt 

kopplad mot det större lokala centrumet. Det kommer att finnas ett flertal mindre lokala 

centrum och inget tydligt centralt centrum. Det kommer fortfarande att finnas flera mindre 

entréer runt skolan, de flesta i markplan. Parkmarken nedanför nuvarande Stenbocksskolan 

kommer att tas i anspråk som friyta. En nackdel är att Stenbocksgatan måste korsas av 

eleverna för att nå friytan, samt att parkmarken finns i en sluttning. 

De plus och minus som anges på sidan 44 är gjorda av Accent. LCC-kalkylen visar att 

renoveringsalternativet är minst kostsamt över tid, trots att Accent skriver det är en ”svår och 

kostnadsdrivande renovering”. Samtidigt anges som ett minus att det finns flera lokala 

centra, men så behöver inte vara fallet i verkligheten. 
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Bild 5. Bilden visar renoveringsalternativet på fastigheten Gåsen. 
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Bild 6. Bilden visar för- och nackdelar med renoveringsalternativet på fastigheten Gåsen. 
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Hybridalternativet – delvis ny skola och delvis renoverade lokaler för 450 elever 
plus 25 elever i grundsärskolan 

Accent-arkitekter har tagit framunderlaget för detta alternativ. För mer information, se 

bilaga 3. Hybridalternativet på Stenbocksskolan innebär en 7-9 skola för upp till 450 elever, 

baserat på 25 elever per klass. Dessutom finns plats för 25 elever i grundsärskolan. Skolan 

inrymmer också en fritidsgård. Ytan per elev uppgår till 16,6 kvm (BTA). Ytan per 

särskoleelev är 30 kvm (BTA). Friytan per elev är 26,1 kvm och för grundsärskoleelev är 

densamma 40 kvm per elev. 

Beslutas det att detta alternativ blir 7-9 skola finns en eventuell möjlighet att bygga nya 

kontorslokaler på Boken 2, då annexen kommer att rivas. Parkeringsplatser bör kunna 

anläggas på fastigheten. Villa Solbacken kan stå kvar på samma plats. Ulricehamns kommuns 

stadsarkitekt och byggenheten gör en preliminär bedömning att aulan och den nuvarande 

(stora) idrottshallen måste bevaras på grund av höga kulturhistoriska värden. 

Den nuvarande entrén kommer att bytas mot en ny stor entré på södra sidan och det blir ett 

tydligt gemensamt centrum i anslutning till denna entré. Bedömningen av hybridalternativet 

är att det innehåller färre dolda ytor jämfört med renoveringsalternativet. Bland annat finns 

en viss genomsiktlighet från den nya entrén till innergården på baksidan av huvudbyggnaden 

då entrén har stora glasytor. Detta gör att innergården bör vara något mindre attraktiv som 

tillhåll för ungdomar utanför skoltid. 

Det kommer också att finnas några mindre lokala centrum. Det kommer fortfarande att 

finnas flera mindre entréer runt skolan, de flesta i markplan. Parkmarken nedanför 

nuvarande Stenbocksskolan kommer att tas i anspråk som friyta. En nackdel är att 

Stenbocksgatan måste korsas av eleverna för att nå friytan, samt att parkmarken finns i en 

sluttning. Hybridalternativet framstår vid en jämförelse med renoveringsalternativet, som 

något mer tilltalande ur en pedagogisk synvinkel. 

De plus och minus som anges på sidan 47 är gjorda av Accent. LCC-kalkylen visar att 

renoveringsalternativet är minst kostsamt över tid, trots att Accent skriver det är en ”svår och 

kostnadsdrivande renovering”. Samtidigt anges som ett minus att det finns flera lokala 

centra, men så behöver inte vara fallet i verkligheten. 
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Bild 7. Bilden visar hybridalternativet på fastigheten Gåsen. 
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Bild 8. Bilden visar för- och nackdelar med hybridalternativet på fastigheten Gåsen. 
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Ny skola på annextomten för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken) 

Accent-arkitekter har tagit fram underlaget. För mer information, se bilaga 3.Alternativet 

innebär en 7-9 skola i fyra våningsplan för upp till 450 elever, baserat på 25 elever per klass. 

Dessutom finns plats för 25 elever i grundsärskolan. Skolan inrymmer också en fritidsgård. 

Huvudentrén vetter mot Stenbocksgatan. 

Ytan per elev uppgår till 12,0 kvm (BTA). Ytan per särskoleelev är 30 kvm (BTA). Friytan per 

elev är 26,4 kvm och för varje grundsärskoleelev är densamma 40 kvm. 

Beslutas det att detta alternativ blir 7-9 skola finns en eventuell möjlighet att bygga om 

Stenbocksskolan till förvaltningslokaler med aktivitetsbaserade kontor. Ett bekymmer blir då 

att anlägga parkeringsplatser för den administrativa personalen i tillräcklig omfattning 

utifrån gällande regler i parkeringsnormen. En annan möjlighet kan vara att sälja 

Stenbocksskolan till något byggföretag som omvandlar den till exempelvis bostäder. Problem 

kvarstår att omfattande hänsyn måste tas till de höga kulturvärdena som finns i byggnaden 

samt att det fortfarande är problematiskt att lösa parkeringsfrågan för de boende.  

Ulricehamns kommuns stadsarkitekt och byggenheten gör en preliminär bedömning att 

aulan i Stenbocksskolan och den nuvarande (stora) idrottshallen måste bevaras på grund av 

höga kulturhistoriska värden. Villa Solbacken kan ej heller stå kvar utan måste flyttas till 

annan plats. Geoteknisk utredning behöver göras för att bedöma markens stabilitet. 

Nödvändiga åtgärder kan innebära höga kostnader.  

Bedömningen av detta alternativ är att det går att forma en ny skola utifrån nu gällande 

behov på ett bra sätt. Bland annat är hemvisterna väl avgränsade på olika plan i byggnaden, 

med möjlighet att stänga till. Arbetsplatser för lärare finns inom hemvisterna vilket innebär 

en högre vuxennärvaro i de allmänna utrymmena utanför klassrummen. En nackdel är att 

skolan måste byggas i suterräng vilket innebär att den blir ganska mörk och att ljusinsläpp 

saknas i de delar som vetter inåt mitten av byggnaden. Kvadratmeterytan per elev är också 

mindre jämfört med renoverings- och hybridalternativen. Bredden på korridorer blir mindre 

vilken kan bli en källa till konflikter då elever möts i dessa utrymmen. Justeringar i 

byggnadens utformning måste göras för att detta ska bli ett bättre alternativ. 

Parkmarken nedanför nuvarande Stenbocksskolan kommer att tas i anspråk som friyta. En 

fördel är att eleverna inte behöver korsa Stenbocksgatan för att nå friytan. En nackdel är att 

parkmarken finns i en sluttning. 

De plus och minus som anges på sidan 50 är gjorda av Accent. Vid granskning i 

utredningsgruppen har flera synpunkter framkommit på bland annat krångliga och oflexibla 

planer, trånga utrymmen och konflikter mellan entré-, last- och avfallszon. Dessa synpunkter 

bör granskas vidare om politiken beslutar att detta alternativ blir den nya skolan.  
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Bild 9. Bilden visar ny skola på annextomten för 450 elever (fastigheten Boken) 
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Bild 10. Bilden visar för- och nackdelar med ny skola på annextomten för 450 elever (fastigheten Boken) 
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Ny skola på fastigheten Gåsen för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

Accent-arkitekter har tagit fram underlaget för detta alternativ. För mer information, se 

bilaga 3. Detta alternativ innebär att en ny skolbyggnad byggs på fastigheten Gåsen söder om 

Stenbocksbyggnaderna. Alternativet innebär en 7-9 skola i fyra våningsplan för upp till 450 

elever, baserat på 25 elever per klass. Dessutom finns plats för 25 elever i grundsärskolan. 

Skolan inrymmer också en fritidsgård. Huvudentrén vetter mot Stenbocksgatan. 

I de ursprungliga förutsättningarna ingick att den nuvarande (stora) idrottshallen på 

området skulle rivas och att en ny idrottshall skulle byggas på Boken-fastigheterna. Dessa 

förutsättningar har förändrats under utredningens gång. Ulricehamns kommuns 

stadsarkitekt och byggenheten gör en preliminär bedömning att aulan och den nuvarande 

(stora) idrottshallen måste bevaras på grund av höga kulturhistoriska värden. Detta innebär 

att det blir en mycket hög koncentration av byggnader med många dolda ytor som kan skapa 

otrygghet. Elevernas friyta måste i sin helhet förläggas till Bokenområdet och/eller till 

parkmarken. 

Vidare är det viktigt att ta ställning till vilken typ av verksamhet som fungerar vägg i vägg 

med en högstadieskola. Utemiljön är minimal och inkräktar på utrymme utomhus för annan 

verksamhet i nuvarande skolbyggnad. En annan aspekt att ta ställning till är om dagsljuset 

räcker till för både en ny skola och befintlig byggnad då de ligger mycket nära varandra. En 

ny skolbyggnad kommer att upplevas som stor i förhållande till platsen, även om den nya 

volymen är anpassad för att göra så litet avtryck som möjligt. 

För detta alternativ finns dock en möjlighet att bygga nya kontorslokaler på Boken 2, då 

annexen kommer att rivas. Parkeringsplatser bör kunna anläggas på fastigheten. Villa 

Solbacken kan stå kvar på samma plats. 

Ytan per elev uppgår till 12,0 kvm (BTA). Ytan per särskoleelev är 30 kvm (BTA). För varje 

grundsärskoleelev ska friytan vara 40 kvm, vilket kan innebära bekymmer att uppnå 

kvalitetsmässigt på området. Friytan per elev för årskurs 7-9 är ej framräknad men kommer 

att till sin allra största del vara belägen på fastigheterna Boken och/eller parkmarken på 

andra sidan Stenbocksgatan. 

Då förutsättningarna för detta alternativ kraftigt förändrats, i och med att den gamla (stora) 

idrottshallen preliminärt bedömts måste finnas kvar, har interiöra skisser ej gjorts för detta 

alternativ. Alternativet bedöms av utredningsgruppen som det absolut sämsta av de fyra 

alternativen för skola på Stenbocksområdet. 
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Bild 11. Bilden visar ny skola på fastigheten Gåsen för 450 elever.  
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Bild 12. Bilden visar frågeställningar vid placering av ny skola  på fastigheten Gåsen för 450 elever. 
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Utredningsgruppens bedömning av tillgängliga alternativ på Stenbocksskolans område 
Aspekterna för platsalternativen är bland annat hämtade från en utredning mark- och exploateringsgruppen i sektor MSB gjort, med tillägg av aspekter från 

utredningsgruppen. Utredningsgruppen har gjort bedömningen av de olika aspekterna. 

 

- För det platsalternativ som är bedömt som bäst för en aspekt, har cellen fyllts med grön färg.  

- Är det lika mellan två eller fler platsalternativ, är cellerna fyllda med orange färg.  

- En ofärgad cell innebär att platsalternativet är bedömt att komma på andra, tredje eller fjärde plats. Är samtliga celler ofärgade för någon aspekt 

innebär det att samtliga alternativ är likvärdiga eller ej möjliga att bedöma med det material som finns nu. 

Tabell 17. Tabellen visar utredningsgruppens bedömning av tillgängliga alternativ på Stenbocksskolans område. 

Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Trafik Förslaget innebär trafik 

mellan friyta och skolbyggnad. 

Lösningar för att minska 

trafiken på Stenbocksgatan 

kommer påverka övriga 

trafiksystemet.   

Mer yta behövs för 

busshållplatser samt 

avlämningsyta för elever. 

Stor andel elever inom 

gångavstånd. Lösning behöver 

utredas vidare. 

Förslaget innebär trafik 

mellan friyta och skolbyggnad. 

Lösningar för att minska 

trafiken på Stenbocksgatan 

kommer påverka övriga 

trafiksystemet. 

Mer yta behövs för 

busshållplatser samt 

avlämningsyta för elever. 

Lösning behöver utredas 

vidare. 

 

Stor andel elever inom 

gångavstånd.   

Mer yta behövs för 

busshållplatser samt 

avlämningsyta för elever då 

denna yta i förslaget är 

ianspråktagen för annat 

ändamål. Lösning behöver 

utredas vidare.  

 

Bör övervägas att flytta större 

delen av skolskjutstrafiken till 

hållplats Majgårdsgatan.  

Stor andel elever inom 

gångavstånd. 

Trafiken förändras inte 

nödvändigtvis.  

Om inga förändringar görs kan 

trafik skilja friyta och 

skolbyggnad. Lösningar för att 

minska trafiken på 

Stenbocksgatan kommer 

påverka övriga trafiksystemet.   

 

Stor andel elever inom 

gångavstånd. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Parkeringsplatser 

(kopplade till skolan) 

Parkeringarna är samlade på 

Boken 5. Stenbocksgatan 

behöver passeras för att nå 

parkeringarna. Hänsyn ej 

tagen till antalet 

parkeringsplatser till aula och 

idrottshall. 

Parkeringarna är samlade på 

Boken 5. Stenbocksgatan 

behöver passeras för att nå 

parkeringarna. Hänsyn ej 

tagen till antalet 

parkeringsplatser till aula och 

idrottshall. 

Parkeringarna är samlade på 

Gåsen. Stenbocksgatan 

behöver passeras för att nå 

parkeringarna. Hänsyn ej 

tagen till antalet 

parkeringsplatser till aula och 

idrottshall. 

Parkeringarna är samlade på 

Boken 5. Stenbocksgatan 

behöver passeras för att nå 

parkeringarna. Hänsyn ej 

tagen till antalet 

parkeringsplatser till aula och 

idrottshall. 

Friyta Uppfylls. Parkmarken måste 

tas i anspråk. Ganska nära till 

parkmarken men 

Stenbocksgatan behöver 

passeras. Går att komplettera 

friyta på Boken. 

Uppfylls. Parkmarken måste 

tas i anspråk. Ganska nära till 

parkmarken men 

Stenbocksgatan behöver 

passeras. Går att komplettera 

friyta på Boken. 

Uppfylls. Parkmarken måste 

tas i anspråk. Stenbocksgatan 

behöver ej passeras men det är 

lång sträcka till andra änden 

av parken 

Uppfylls. Parkmarken måste 

tas i anspråk. Ganska nära till 

parkmarken men 

Stenbocksgatan behöver 

passeras. Går att komplettera 

friyta på Boken. 

Pedagogisk miljö, 

arbetsmiljö för 

elever och lärare 

Mer yta per elev än en ny 

skola. Breda korridorer är bra. 

Det finns fortfarande dolda 

ytor kvar. Svårare med 

överblick för pedagogisk 

personal. 

Mer yta per elev än en ny 

skola. Breda korridorer är bra. 

Det finns fortfarande dolda 

ytor kvar. Svårare med 

överblick för pedagogisk 

personal. Tydligt definierad 

entré. 

Mindre yta per elev än om 

man är kvar på 

Stenbocksskolan. Trängre 

korridorer. Bättre överblick för 

pedagogisk personal. 

Sammantaget visar 

konsekvenserna för den 

pedagogiska personalen och 

eleverna att alternativet är 

avsevärt sämre, än 

renoveringsalternativet eller 

hybridalternativet. 

Ej aktuellt på grund av att det 

blir väldigt trångt på Gåsen. 

Många dolda ytor i utemiljön. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Säkerhets- och 

krisberedskaps-

aspekter (För- och 

nackdelar)  

Renoveringsalternativet är 

något sämre än 

hybridalternativet. Det har 

klara brister bland annat 

gällande vuxennärvaro och 

möjligheter att sektionera och 

låsa hemvisterna. Alternativet 

är klart sämre än Boken-

alternativet. 

Hybridalternativet är något 

bättre än renoverings-

alternativet av Stenbocks-

skolans nuvarande lokaler. En 

fördel är en tydlig entré och en 

något bättre placering av 

arbetslagen. Det har klara 

brister bland annat gällande 

vuxennärvaro och möjligheter 

att sektionera och låsa 

hemvisterna, likt 

renoveringsalternativet. 

Alternativet är klart sämre än 

Boken-alternativet. 

 

Detta alternativ är det bästa ur 

säkerhets- och 

krisberedskapsperspektiv. 

Vissa justeringar av 

planlösningen behövs dock. 

Bra med tydliga hemvister 

som går att sektionera och 

låsa. En ny skola går att 

utforma på bästa sätt från 

grunden ur alla olika 

perspektiv och hänseenden. 

En nackdel kan vara att 

byggnaden ligger i suterräng 

och att det kan bli svårare med 

insyn över området. 

 

Detta alternativ är det sämsta 

alternativet av de fyra. Den 

nya skolan placeras på planen 

söder om Stenbocksskolans 

lokaler och det blir väldigt 

trångt, med flera dolda ytor 

och flera byggnader väldigt 

nära. 

Bedömning 

kulturhistorisk 

påverkan 

Detta alternativ ger goda 

möjligheter att skydda och 

utveckla värdebärande 

egenskaper för kulturhistoriskt 

värdefull skolmiljö. Den 

fortsatta skolverksamheten är 

också en del av det 

kulturhistoriska värdet. 

Alternativet innebär fler nya 

ytor men ger ganska goda 

möjligheter att skydda och 

utveckla värdebärande 

egenskaper för kulturhistoriskt 

värdefull skolmiljö. Den 

fortsatta skolverksamheten är 

också en del av det 

kulturhistoriska värdet. 

Sämre och ej överblickbar 

utveckling av värdefull 

kulturmiljö om 

skolverksamheten lämnar 

Gåsen. En 100-årig 

skolverksamhet är en del av de 

värdebärande egenskaperna. 

Samma som för Boken-

alternativet. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Moduler 

Möjlig evakuering av 

lärare och elever under 

byggtiden. Eventuella 

moduler. Kostnader för 

evakuering. Lärmiljö/ 

arbetsmiljö under 

renovering/alternativt 

nybyggnation (2 år). 

Förutsatt att den nya skolan på 

Lövåsen för 375 elever byggs 

först, kan motsvarande antal 

elever ha sin skolgång vid den 

skolan. Kvarvarande elever, 

ungefär 300, behöver flyttas 

till moduler. Modulerna kan 

placeras antingen vid den nya 

skolan på Lövåsen, alternativt 

på Tingslyckan 8. Fördelen 

med Tingslyckan 8 är bland 

annat att det inte behövs 

skolskjuts till och från 

idrottshall. Modulkostnad 

uppskattas till preliminärt 

11,0 mnkr + eventuellt 

ytterligare 2,6 mnkr i 

skolskjutskostnader vid 

moduler på Lövåsen. Vid 

Tingslyckan 8 är marken plan 

och anslutningar förberedda. 

Förutsatt att den nya skolan på 

Lövåsen för 375 elever byggs 

först, kan motsvarande antal 

elever ha sin skolgång vid den 

skolan. Kvarvarande elever, 

ungefär 300, behöver flyttas 

till moduler. Modulerna kan 

placeras antingen vid den nya 

skolan på Lövåsen, alternativt 

på Tingslyckan 8. Fördelen 

med Tingslyckan 8 är bland 

annat att det inte behövs 

skolskjuts till och från 

idrottshall. Modulkostnad 

uppskattas till preliminärt 

11,0 mnkr + eventuellt 

ytterligare 2,6 mnkr i 

skolskjutskostnader vid 

moduler på Lövåsen. Vid 

Tingslyckan 8 är marken plan 

och anslutningar förberedda. 

Förutsatt att den nya skolan på 

Lövåsen för 375 elever byggs 

först och att dessa elever har 

flyttat dit, så kan sannolikt de 

kvarvarande eleverna, ungefär 

300, gå kvar på 

Stenbocksskolan. Moduler för 

slöjdämnena, hemkunskap 

med flera ämnen kan behövas 

om dessa ämnen inte kan 

inrymmas i den befintliga 

Stenbocksskolan. I bästa fall är 

modulkostnaden 0 mnkr, men 

då behöver anpassningar i 

befintliga Stenbocksskolan 

göras för salar i ovan nämnda 

ämnen. 

Samma förutsättningar gäller 

för detta alternativ som för ny 

skola på Boken 1 och 2. 

Alternativet är dock bedömt 

som att det blir väldigt trångt, 

med flera dolda ytor och flera 

byggnader väldigt nära. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Förutsättningar för 

annan verksamhet i 

Stenbocksskolans 

lokaler alternativt 

annan byggnation 

på fastigheten 

Boken (inklusive 

exempelvis påverkan på 

trafik, parkerings-

möjligheter mm). 

Möjliggör byggnation av 

exempelvis förvaltningslokaler 

på fastigheterna Boken 1 och 

2. Busshållplats samt 

avlämningsficka kan också 

anläggas där. Dessa ytor 

behöver utredas vidare. 

Möjliggör byggnation av 

exempelvis förvaltningslokaler 

på fastigheterna Boken 1 och 

2. Busshållplats samt 

avlämningsficka kan också 

anläggas där. Dessa ytor 

behöver utredas vidare. 

Alternativet innebär att 

Stenbocksskolan lämnas för 

utveckling för annan 

verksamhet, exempelvis som 

förvaltningslokaler. En del av 

det kulturhistoriska värdet 

försvinner då det inte längre 

bedrivs skolverksamhet i 

lokalerna. Möjligheten att 

förändra lokalerna är 

begränsade. Ytor för parkering 

kan också bli en begränsande 

faktor. 

Samma som för Boken-

alternativet. 

Ekonomiska 

aspekter 

(investeringsutgifter, 

driftskostnader, LCC-

kalkyl) 

LCC-kalkylen visar att det är 

mest ekonomiskt fördelaktigt 

att renovera Stenbocksskolan 

för 475 elever. Det ger den 

lägsta nuvärdesberäknade 

livscykelkostnaden, 327 646 

tkr 

Hybridalternativet ger en 

nuvärdesberäknad 

livscykelkostnad på 348 526 

tkr.  

Alternativet ger en 
nuvärdesberäknad 
livscykelkostnad på 341 280 
tkr för att bygga en ny skola på 
Boken 1 och 2.  
 

Detta alternativ har inte 

räknats på eftersom den gamla 

idrottshallen måste behållas 

och det då blir mycket trångt 

med flera stora byggnader på 

en liten plats. I det 

ursprungliga förslaget var 

tanken att en ny idrottshall 

skulle byggas på Boken 1 och 

2. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Utredningsgruppens 

samlade bedömning  

Bedömningen är att 

renoveringsalternativet är det 

mest fördelaktiga, men att det 

är för tidigt att helt utesluta 

hybridalternativet. Det kan i 

ett programskede framkomma 

att ytterligare ytor behöver 

tillskapas eller förändras. 

Sammantaget väger 

aspekterna kring pedagogik, 

kulturmiljö, hållbarhet och 

ekonomi tungt. Vidare ser 

utredningsgruppen stora 

klimatvinster genom att 

utnyttja befintliga strukturer. 

   

 

Utredningsgruppens samlade bedömning av bästa alternativet för högstadieskola på Stenbocksskolans område  

Bedömningen är att renovering av Stenbocksskolan är det mest fördelaktiga, men att det är för tidigt att helt utesluta hybridalternativet för Stenbocksskolan 

(delvis nya och delvis renoverade lokaler). Det kan i ett programskede framkomma att ytterligare ytor behöver tillskapas eller förändras. Sammantaget väger 

aspekterna kring pedagogik, kulturmiljö, hållbarhet och ekonomi tungt. Vidare ser utredningsgruppen stora klimatvinster genom att fortsatt använda 

befintliga strukturer. 
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4.5.8 Platsalternativ Ubbarp 8:16 (Övre borgmästarhagen, Lövåsen) 

skola för 375 elever 

Detta alternativ avser en ny 7-9 skola inom fastigheten Ubbarp 8:16 och Bogesund 1:66. 

Kommunen äger mycket mark även utanför det markerade området. Området har i detta fall 

avgränsats utifrån rimlighet och lämplighet. Utifrån tillgänglighetsaspekter bedöms det 

rimligt att prioritera en lokalisering så nära annan bebyggelse och centrum som möjligt, samt 

i anslutning till Jönköpingsvägen. Det finns inga ytmässiga begränsningar som hindrar 

skolan att få plats.  

I första läget är det en skola för 375 elever som är aktuell med tillhörande fullstor idrottshall. 

Denna skola ska vara möjlig att på sikt bygga ut till åtminstone 600 elever. Vid en utbyggnad 

som överstiger 450 elever behöver en extra idrottshall byggas för att kunna tillgodose det 

ökade elevantalet. 

I samband med pågående planarbete i området har bedömning gjorts att det totalt kommer 

krävas 1,85 hektar markyta för en skolbyggnad om två våningar med tillhörande friyta. Med 

idrottshallar inräknade blir siffran 2,1 hektar. Bedömningen avser en yta exklusive 

parkeringsytor för personal och besökare.  

Skolan kommer behöva byggas ut i etapper. En sådan utbyggnad kräver en flexibel detaljplan 

med en tilltagen möjlig exploateringsgrad för att kunna tillgodose eventuella framtida 

utbyggnader. I bild 12 nedan visas ett område som bedömts utgöra ett lämpligt 

platsalternativ för placering av ny skola på Ubbarp.  

I samband med pågående planarbete planeras för en genomfartsväg i den sydvästra delen av 

området i bild 12 nedan. Placeringen av en skolbyggnad och idrottshall behöver förhålla sig 

till dragningen av en sådan genomfartsväg. 

 
Bild 13. Bilden visar området (röd markering) som utgör platsalternativet Ubbarp.  
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Placeringen kan innebära utökat behov av skolskjuts för elever från södra delen av 

centralorten. Detta är en fråga som behöver utredas vidare. Läget innebär att det är svårt att 

få elever och lärare att cykla eller gå till skolan.   

I översiktsplanen föreslås en väg i den västra delen av området, öster om befintligt 

bostadsområde. Detta bedöms inte påverka möjligheten att rymma en skola inom området.  

Gång- och cykelväg finns idag på Jönköpingsvägen. Denna är dock på fel sida av vägen i 

förhållande till förslaget. En säker passage behöver därför tillskapas. En gång- och cykelväg 

till Falköpingsvägen bör också tillkomma.  

Skolan behöver vara placerad på en sida av kraftledningsgatan. Exakta avstånd till 

kraftledningen behöver utredas. 

Hållplats finns vid Jönköpingsvägen. Hållplatsen trafikeras idag av linje 200 med hög 

turtäthet och god yttäckning av centralorten. Nuvarande hållplats är inte lämplig för 

skolskjutstrafiken, vilket innebär att en större terminal behöver tillskapas inom tomten. 

Det finns bra kapacitet för skolskjutstrafik på Jönköpingsvägen. Om skolskjutsen även ska 

angöra Stenbocksskolan bör rutten förläggas till Jönköpingsvägen - Tre Rosors väg - 

Stenbocksgatan. Detta innebär en rutt på cirka 2,5 kilometer mellan skolorna.  

Skolan placeras i detta läge långt från Lassalyckan och andra anläggningar för friluftslivs- och 

idrottsändamål. Ingen detaljplan finns för området.  

En naturvärdesinventering genomfördes i området under 2020. Resultatet visar att området 

är tillräckligt stort och kan exploateras så att naturvärden, med god planering, kan bevaras i 

tillräcklig omfattning.   
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4.6 Ekonomiska aspekter för alternativen på 

Stenbocksområdet 

Ekonomin är en av flera aspekter som påverkar valet av om-eller nybyggnation. Den 

ekonomiska aspekten i delutredning 2 bygger på utredningar och bedömningar som Accent 

Arkitekter har gjort.  

Beräkningar har ej gjorts för ny skola på Gåsen för 450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan. Anledningen är att detta alternativ bedömts som omöjligt då den befintliga 

idrottshallen måste vara kvar på grund av höga kulturhistoriska värden. I utgångsläget 

antogs att nuvarande idrottshall kunde rivas och att en ny kunde byggas på annextomten. 

Koncentrationen av byggnader på fastigheten blir mycket hög med flera dolda ytor. Accent 

arkitekter har därför inte gjort beräkningar för detta alternativ.  

Sammanställningen av investeringsutgift och driftskostnader redovisas för tre olika 

alternativ:  

• Renovera Stenbocksskolan för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

• Till- och ombyggnad Stenbocksskolan för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

• Ny skola Boken 1 och 2 för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

Därutöver redovisas investeringsutgift och driftskostnader för ny och befintlig idrottshall.  

Nivån på investeringsutgift och driftkostnader är enligt dagens prisnivå samt baseras på 

bedömningar och kommer sannolikt revideras vid en framtida projektering. 

 

En livscykelkostnadsanalys redovisas. LCC-kalkyler är ett verktyg som gör det möjligt att 

välja det alternativ som ger lägst framtida driftskostnader.  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

63 

4.6.1 Investeringar 
Vid alternativet med renovering av Stenbocksskolan får varje elev en yta på 15,9 kvm BTA 

exklusive idrottshall och aula. Särskoleeleverna får en yta på 30 kvm BTA exklusive 

idrottshall och aula. Vid alternativet med till- och ombyggnad av Stenbocksskolan får varje 

elev en yta på 16,6 kvm BTA exklusive idrottshall och aula. Särskoleeleverna får en yta på 30 

kvm BTA exklusive idrottshall och aula. Vid alternativet med en ny skola på Boken 1 och 2 får 

varje elev en yta på 12,0 kvm BTA exklusive idrottshall och aula. Särskoleeleverna får en yta 

på 30 kvm BTA exklusive idrottshall och aula. 

 

När det gäller investeringsutgift för renovering av Stenbocksskolan har Accent Arkitekter 

bedömt den till 18 007 kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter. När 

det gäller investeringsutgift för om- och tillbyggnad av Stenbocksskolan har Accent 

Arkitekter bedömt ombyggnationen till 18 007 kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och 

projekteringsutgifter. Vidare har Accent Arkitekter bedömt nybyggnationen till 41 989 

kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter. När det gäller 

investeringsutgift för alternativet med en ny skola på Boken 1 och 2 har Accent Arkitekter 

bedömt nybyggnationen till 42 100 kr/kvm.  

 

Utgifter för renovering av befintlig idrottshall är bedömd av Accent Arkitekter. 

Ombyggnationen bedöms till 14 141 kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och 

projekteringsutgifter. Nybyggnationen bedöms till 44 598 kr/kvm inklusive risk samt 

byggherre- och projekteringsutgifter.  

 

Utgifter för en ny fullstor nybyggd idrottshall är bedömd av Accent Arkitekter till 25 544 

kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter. Verksamhet fastighet har 

lagt till investeringsutgift för en läktare bedömd till 15 mnkr inklusive risk samt byggherre- 

och projekteringsutgifter.  

 

För samtliga alternativ har Accent Arkitekter bedömt utgifter för utemiljö.  
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 Tabell 18. Investeringar skolbyggnad 
Typ av investering Renovering 

Stenbocksskol

an 

Till- och 

ombyggnad 

Stenbocksskolan 

Ny skola Boken 1 

och 2 

Bygg- och 

renoveringsutgifter 

exkl. idrottshall 

7 895 kvm BTA 

142,2 mnkr 

 

8 215 kvm BTA 

168,1 mnkr  

6 150 kvm BTA 

268,9 mnkr 

Utemiljöer (friyta) 10,8 mnkr 11,0 mnkr 9,2 mnkr 

Summa 

investeringsutgift 

(LCC-belopp) 

 

153,0 mnkr 

 

179,1 mnkr 

 

278,1 mnkr 

Evakueringskostnade

r   

Annan plats: 

11,0 mnkr  

Stenbockssko

lan: 19,8 

mnkr 

Annan plats: 11,0 

mnkr  

Stenbocksskolan: 

19,8 mnkr 

0 mnkr 

Kostnader för rivning 

av 90-tals byggnad 

3,0 mnkr 3,0 mnkr - 

Kostnader för rivning 

av annex 

15 mnkr 15 mnkr 15 mnkr 

Kostnader för flytt av 

Solbacken 

Kan vara kvar 

i detta 

alternativ 

Kan vara kvar i 

detta alternativ 

2 mnkr 

Summa kostnader 

evakuering, rivning 

och flytt 

29,0–37,8 

mnkr 

29,0–37,8 mnkr 17,0 mnkr 

 
Sammanställningen av investeringar visar att en renovering av Stenbocksskolan för 475 

elever beräknas ha en investeringsutgift på 153,0 mnkr. En till- och ombyggnad av 

Stenbocksskolan för 475 elever beräknas ha en investeringsutgift på 179,1 mnkr. En ny skola 

på Boken 1 och 2 för 475 elever beräknas ha en investeringsutgift på 278,1 mnkr.  

 

För alternativet med renovering av Stenbocksskolan tillkommer kostnader för evakuering 

exklusive skolskjuts på 11,0–19,8 mnkr samt kostnader för rivning på 18,0 mnkr. För 

alternativet med till- och ombyggnad tillkommer kostnader för evakuering exklusive 

skolskjuts på 11,0–19,8 mnkr samt kostnader för rivning på 18,0 mnkr. För alternativet med 

en ny skola på Boken 1 och 2 bedöms att kostnader för evakuering inte behöver tillkomma. 

Däremot kostnader för rivning på 15 mnkr samt flytt av Solbacken på uppskattningsvis 2 

mnkr  

 

Investeringsutgifter som ej är med och/eller är svårberäknade för samtliga 

alternativ är: 

- Utgifter för åtgärder i gatunätet, eventuell sprängning, urgrävning, fyllning av massor, 

energiåtgärder, storköksinredning/utrustning i de olika alternativen. 

- Verksamhetsspecifik utrustning som exempelvis dragskåp, spånsugar med mera för 

specialsalar.  

- AV-utrustning och annan specialinredning i klassrum.  
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- Hantering av farligt avfall. 

- Åtgärder för aula. 

- Åtgärder för friyta i parken.  

- Investeringar för konstnärlig utsmyckning (1 % av investeringsutgiften) är ej medräknat. 

 
Tabell 19. Investeringar idrottshall 

Typ av investering Befintlig idrottshall Ny idrottshall 

Bygg- och 

renoveringsutgifter 

2 422 kvm BTA 

38,6 mnkr 

 

1 756 kvm BTA 

44,9 mnkr  

Läktare 15 mnkr 

Utemiljöer (friyta) 8,4 mnkr 5,5 mnkr 

Summa 

investeringsutgift (LCC-

belopp) 

 

47,0 mnkr 

 

65,4 mnkr 

Evakueringskostnader 2,0–3,2 mnkr 0 mnkr 

Kostnader för rivning 0 mnkr 0 mnkr 

Summa kostnader 

evakuering och rivning 

2,0–3,2 mnkr 0 mnkr 

 

Sammanställningen av investeringar visar att en renovering av befintlig idrottshall beräknas 

ha en investeringsutgift på 47,0 mnkr. En ny idrottshall beräknas ha en investeringsutgift på 

65,4 mnkr varav läktare 15 mnkr. För alternativet med renovering av befintlig idrottshall 

tillkommer kostnader för evakuering samt skolskjuts på cirka 2,0–3,2 mnkr beroende på om 

evakueringen blir en tältlösning eller hyra av annan idrottshall i kommunen. För alternativet 

med ny idrottshall tillkommer inte några kostnader för evakuering och rivning.   

 

 

Investeringsutgifter som ej är med och/eller är svårberäknade för samtliga 

alternativ är: 

- Utgifter för åtgärder i gatunätet och energiåtgärder i de olika alternativen. 

- AV-utrustning och annan specialinredning. 

- Hantering av farligt avfall.   

- Investeringar för konstnärlig utsmyckning (1 % av investeringsutgiften) är ej medräknat. 

4.6.2 Driftskostnader 
De driftskostnader som redovisas är lokalvård, storkök, yttre skötsel, uppvärmning, el, 

underhåll samt kapitalkostnad bestående av avskrivning och ränta. Dessa uppgifter har 

erhållits av berörda verksamhetschefer.  

 

Lokalvård 

Kostnader för förbrukningsmaterial skiljer sig inte åt mellan de olika alternativen då antalet 

elever är samma. Val av ytskikt på golv är en faktor som betyder mycket vid 

kostnadsberäkning av lokalvården. Utifrån detta finns en viss oklarhet i kostnadsbilden. 

Städytan är beräknad som 90 % av byggytan (BTA).  
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De olika alternativen: 

Renovering Stenbocksskolan: 7 895 kvm (BTA), städyta 7 106 kvm  1 421 tkr 

 

Till- och ombyggnad Stenbocksskolan: 7 375 kvm (BTA), städyta 6 638 kvm 1 479 tkr 

 

Ny skola Boken 1 och 2: 6 150 kvm (BTA), städyta 5 535 kvm  1 107 tkr 

 

Befintlig idrottshall: 2 338 kvm (BTA), städyta 2 104 kvm  4 36 tkr 

  

Ny idrottshall: 1 756 kvm (BTA), städyta 1 580 kvm   316 tkr 

 

 

Storkök 

Kostnaden för en årsarbetare beräknas till 500 tkr per år. 

Antal årsarbetare vid de olika alternativen: 

Renovering Stenbocksskolan: Tre årsarbetare.  

 

Till- och ombyggnad Stenbocksskolan: Tre årsarbetare 

 

Ny skola Boken 1 och 2: Tre årsarbetare 

 

Kostnad för de olika alternativen: 

Renovering Stenbocksskolan: 1 500 tkr 

 

Till- och ombyggnad Stenbocksskolan: 1 500 tkr 

 

Ny skola Boken 1 och 2: 1 500 tkr 

 

Yttre skötsel 

Detta underlag bygger på kostnader för yttre skötsel såsom grönytor och hårdgjorda ytor 

samt markutrustning. Ytor och mängder är uppskattade utifrån befintliga skolor. 

Kostnaderna för ny- och ombyggnad är tagna ifrån gällande a-priser för 

skötselentreprenaden. Kostnaderna gäller skötselmoment och omfattar inte driftkostnader 

enligt verksamhet fastighets modell. Sammanställningen bygger på befintliga högstadieskolor 

som de ser ut idag och uppskattning av nya krav på markutrustning i form av yttre miljöer. 

 

Kostnader för multisport-arena och andra aktivitetsytor är inte medräknade utan måste 

prissättas utifrån storlek och innehåll då de är kostsamma anläggningar att sköta. En exakt 

kostnad för respektive alternativ kan räknas fram så fort en ytförteckning med tillhörande 

utrustningslista finns framtagen.  

 

De olika alternativen: 

Renovering Stenbocksskolan:   250 tkr 

Till- och ombyggnad Stenbocksskolan:   250 tkr 

Ny skola Boken 1 och 2:   250 tkr 
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Uppvärmning, el och underhåll 

Beräkningarna nedan baseras på utredningsförslag från Accent arkitekter och beräkningar 

som verksamhet fastighet har gjort. Nya byggnaders energiförbrukning baseras på dagens 

byggregler. 

 

Värmeenergi: För ombyggnation bedöms förbrukningen till 90 kWh/kvm. Kostnaden vid 

investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh. För nybyggnation bedöms förbrukningen till 

60 kWh/kvm. Kostnaden vid investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh.  

Elenergi: För både om- och nybyggnation bedöms förbrukningen till 30 kWh/kvm. 

Kostnaden vid investeringstidpunkten bedöms till 1,5 kr/kWh.  

Underhåll: För ombyggnation bedöms löpande och planerat underhåll till en genomsnittlig 

underhållskostnad på 125 kr/kvm och år. För nybyggnation bedöms löpande och planerat 

underhåll till en genomsnittlig underhållskostnad på 75 kr/kvm och år.  

 
Tabell 20. Kostnader för uppvärmning, el och underhåll skolbyggnader 

Objekt 

Värme, 

tkr/år 
El, tkr/år 

Underhåll, 

tkr/år 

Totalt, 

tkr/år 

Renovering 

Stenbocksskolan 853 355 

 

987 

 

2 195 

Till- och ombyggnad 

Stenbocksskolan 
857 370 985 2 212 

Ny skola 443  277 461 1 181 

 
Tabell 21. Kostnader för uppvärmning, el och underhåll idrottshall 

Objekt 

Värme, 

tkr/år 
El, tkr/år 

Underhåll, 

tkr/år 

Totalt, 

tkr/år 

Befintlig idrottshall 259 109 299 667  

Ny idrottshall 126 79 132 337 

 

 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader består av kalkylmässig räntekostnad och kalkylmässig avskrivning.  

 

Internräntan för 2023 föreslås vara 1,50 procent. Den föreslagna internräntan bygger på 

Ulricehamns kommuns egna upplåningskostnader.  
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Tabell 22. Kapitalkostnader skolbyggnad 

Typ av kostnad Renovering 

Stenbocksskolan 

Till- och 

ombyggnad 

Stenbocksskolan 

Ny skola Boken 1 

och 2 

Ränta (Internränta 

1,5% av 

investeringsutgiften, 

första året.) 

2 295 tkr (152 972 

tkr * 1,5%) 

2 687 tkr (179 118 

tkr * 1,5%) 

4 172 tkr 

(278 118*1,5%) 

Avskrivningar 

(Genomsnittlig 

avskrivningstid är 

beräknad till 33 år.) 

4 636 tkr (152 

972/33) 

5 428 tkr 

(179 118/33) 

8 428 tkr 

(278 118/33) 

Kapitalkostnad 6 931 tkr 8 115 tkr 12 600 tkr 

Sammanställningen av kapitalkostnader visar att kapitalkostnaderna för renovering av 

Stenbocksskolan uppgår till 6 931 tkr. Kapitalkostnaderna för till- och ombyggnad av 

Stenbocksskolan uppgår till 8 115 tkr. Kapitalkostnaderna för ny skola Boken 1 och 2 uppgår 

till 12 600 tkr.  

 
Tabell 23. Kapitalkostnader idrottshall 

Typ av kostnad Befintlig 

idrottshall 

Ny idrottshall 

Ränta (Internränta 

1,5% av 

investeringsutgiften, 

första året.) 

705 tkr (47 008 

tkr * 1,5%) 

981 tkr (65 376 

tkr * 1,5%) 

Avskrivningar 

(Genomsnittlig 

avskrivningstid är 

beräknad till 33 år.) 

1 425 tkr (47 

008/33) 

1 981 tkr (65 

376 /33) 

Kapitalkostnad 2 130 tkr 2 962 tkr 

Sammanställningen av kapitalkostnader visar att kapitalkostnaderna för befintlig idrottshall 

beräknas år 1 till 2 130 tkr. Kapitalkostnaderna för ny idrottshall beräknas år 1 till 2 962 tkr.  
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Sammanställning – Driftskostnader år 1 
Tabell 24. Driftskostnader skolbyggnad 

Typ av kostnad Renovering 
Stenbocksskolan 

Till- och ombyggnad 
Stenbocksskolan 

Ny skola Boken 1 0ch 2 

Lokalvård  1 421 tkr 1 479 tkr 1 107 tkr 
Storkök 1 500 tkr 1 500 tkr 1 500 tkr 
Yttre skötsel  250 tkr 250 tkr 250 tkr 
Uppvärmning, el och 
underhåll 

2 195 tkr 2 212 tkr 1 181 tkr 

Delsumma driftskostnader, 
före kapitalkostnader  

5 366 tkr 5 441 tkr 4 038 tkr 

Kapitalkostnader 6 931 tkr 8 115 tkr 12 600 
Totalsumma av 
driftskostnader 
 

12 297 tkr 13 556 tkr 16 638 tkr 

Sammanställningen av driftskostnader visar att driftskostnaderna för renovering av Stenbocksskolan för 475 elever beräknas år 1 till cirka 12 297 tkr. En till- 

och ombyggnad av Stenbocksskolan för 475 elever beräknas år 1 till cirka 13 556 tkr. En ny skola på Boken 1 och 2 beräknas år 1 till cirka 16 638 tkr.  

 

 
Tabell 25. Driftskostnader idrottshall 

Typ av kostnad Befintlig idrottshall Ny idrottshall 
Lokalvård  436 tkr 316 tkr 
Uppvärmning, el och 
underhåll 

667 tkr 337 tkr 

Delsumma driftskostnader, 
före kapitalkostnader  

1 103 tkr 653 tkr 

Kapitalkostnader 2 130 tkr 2 962 tkr 
Totalsumma av 
driftskostnader 
 

3 233 tkr 3 615 tkr 

Sammanställningen av driftskostnader visar att driftskostnaderna för befintlig idrottshall beräknas år 1 till cirka 3 233 tkr och en ny idrottshall beräknas år 1 

till cirka 3 615 tkr. 
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4.6.3 Sammanfattning 
Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för renovering av 

Stenbocksskolan 475 elever till cirka 153 mnkr. För till- och ombyggnad av Stenbocksskolan 

475 elever till cirka 179 mnkr samt för ny skola på Boken 1 och 2 för 475 elever till cirka 278 

mnkr. Driftskostnaderna för renovering av Stenbocksskolan beräknas år 1 till cirka 12,3 

mnkr. Driftskostnaderna för till- och ombyggnad av Stenbocksskolan beräknas år 1 till cirka 

13,6 mnkr. Driftskostnaderna för en ny skola på Boken 1 och 2 beräknas år 1 till cirka 16,6 

mnkr. Det gäller att vara medveten om att samtliga driftskostnader inte är tillkommande 

kostnader då det idag finns driftskostnader för Stenbocksskolan.  

 

För alternativen tillkommer kostnader för evakuering exklusive skolskjuts samt kostnader för 

rivning. För alternativet med renovering av Stenbocksskolan bedöms kostnader för 

evakuering till 11,0–19,8 mnkr samt kostnader för rivning till 18,0 mnkr. För alternativet 

med till- och ombyggnad av Stenbocksskolan bedöms kostnader för evakuering till 11,0–19,8 

mnkr samt kostnader för rivning till 18,0 mnkr. För alternativet med en ny skola på Boken 1 

och 2 bedöms kostnader för evakuering till 11,0–19,8 mnkr samt kostnader för rivning till 

15,0 mnkr. Alltså för samtliga alternativ tillkommande kostnader för evakuering och rivning 

under en två års-period inom intervallet till 26,0–37,8 mnkr.  

 

Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för befintlig 

idrottshall till cirka 47 mnkr och för en ny idrottshall cirka 65 mnkr. Driftskostnaderna för 

befintlig idrottshall beräknas år 1 till cirka 3,2 mnkr. Driftskostnaderna för ny idrottshall 

beräknas år 1 till cirka 3,6 mnkr. Det gäller att vara medveten om att samtliga driftskostnader 

inte är tillkommande kostnader då det idag finns driftskostnader för idrottshall. För 

alternativet med renovering av befintlig idrottshall tillkommer kostnader för evakuering samt 

skolskjuts på cirka 2,0–3,2 mnkr beroende på om evakueringen blir en tältlösning eller hyra 

av annan idrottshall i kommunen. 

 

4.6.4 LCC-kalkyl - antaganden 
Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,5% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
Restvärde: Tillämpas på nybyggda delar med utgångspunkt från komponentavskrivningar. 
Verksamhet fastighet har bedömt att 35% av investeringsutgiften på nybyggnation har ett 
värde även efter 33 år. 
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4.6.5 LCC-kalkyl skolbyggnad 
 

Kalkylpost  Renovering  Till- och ombyggnad   Ny skola 
 

  475 elever  475 elever   475 elever 

 
Avskrivningstid 33 år  33 år   33 år    
Total byggyta (BTA) 7 895 kvm   8 215 kvm   6 150 kvm 
Investeringsutgift 152 972 tkr  179 118 tkr   278 118 tkr 
Underhåll  987 tkr/år  985 tkr/år   461 tkr/år 
Elenergi, år 1  355 tkr  370 tkr   277 tkr 
Värmeenergi, år 1 853 tkr  857 tkr   443 tkr 
Lokalvård, år 1 1 421 tkr  1 479 tkr   1 107 tkr 
Kost, år 1  1 500 tkr  1 500 tkr   1 500 tkr 
Yttre skötsel  250 tkr/år  250 tkr/år   250 tkr/år 
 
 
LCC-resultat Renovering  Till- och ombyggnad   Ny skola  

 
   

  475 elever  475 elever   475 elever 

Nuvärde investering 152 972 tkr  179 118 tkr   278 118 tkr 
Nuvärde underhåll 35 504 tkr  35 432 tkr   16 594 tkr 
Nuvärde energi 63 100 tkr  64 077 tkr   37 588 tkr 
Nuvärde lokalvård 34 090 tkr  35 472 tkr   26 555 tkr 
Nuvärde kost  35 983 tkr  35 983 tkr   35 983 tkr 
Nuvärde yttre skötsel 5 997 tkr  5 997 tkr   5 997 tkr 
Nuvärde restvärde 0 tkr  7 553 tkr   59 555 tkr  
 
Summa nuvärde 327 646 tkr  348 526 tkr   341 280 tkr 
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4.6.6 LCC-kalkyl idrottshall 
 

Kalkylpost  Befintlig idrottshall   Ny idrottshall    
 

   

 
Avskrivningstid 33 år    33 år    
Total byggyta (BTA) 2 422 kvm    1 756 kvm  
Investeringsutgift 47 008 tkr    65 376 tkr    
Underhåll  299 tkr/år    132 tkr/år   
Elenergi, år 1  109 tkr    79 tkr    
Värmeenergi, år 1 259 tkr    126 tkr    
Lokalvård, år 1 436 tkr    316 tkr    
 
 
 
LCC-resultat Befintlig idrottshall   Ny idrottshall  

 
  

Nuvärde investering 47 008 tkr    65 376 tkr    
Nuvärde underhåll 10 741 tkr    14 822 tkr    
Nuvärde energi 19 199 tkr    10 732 tkr    
Nuvärde lokalvård 10 458 tkr    7 582 tkr    
Nuvärde restvärde 802 tkr    13 999 tkr     
 
Summa nuvärde 86 604 tkr    84 513 tkr   
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4.6.7 Känslighetsanalys 
Vid känslighetsanalyserna är det enbart en parameter som förändras. Övriga är oförändrade. 
Följande antaganden gäller: 

Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,5% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
 

4.6.3 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl skolbyggnad 
 
Renovering Stenbocksskolan 
   
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,0%  1,5% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  -  -  
 
Till- och ombyggnad Stenbocksskolan 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,0%  1,5% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
Ny skola Boken 1 och 2 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  1,5%  5,0% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 
 
Alternativ    Bästa utfall  Värsta utfall 
Renovering Stenbocksskolan 278 512 tkr  327 646 tkr  
Till- och ombyggnad Stenbocksskolan 303 980 tkr  348 526 tkr 
Ny skola Boken 1 och 2  334 713 tkr  356 916 tkr 
 
Kommentarer 
Känslighetsanalysen visar att alternativet med att renovera Stenbocksskolan innebär både 
lägst bästa utfall och lägst högsta utfall i den samlade livscykelkostnaden. Vid det bästa 
tänkbara utfallet blir livscykelkostnaden 278 512 tkr medan vid det värsta tänkbara utfallet 
uppgår livscykelkostnaden till 327 646 tkr. Alltså en skillnad på 49 134 tkr. När det gäller 
alternativet med till- och ombyggnad av Stenbocksskolan varierar livscykelkostnaden mellan 
303 980 tkr och 348 526 tkr. Alltså en skillnad på 44 546 tkr. När det gäller alternativet med 
en ny skola på Boken 1 och 2 varierar livscykelkostnaden mellan 334 713 tkr och 356 916 tkr. 
Alltså en skillnad på 22 203 tkr. 
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4.6.4 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl idrottshall 
 
Befintlig idrottshall 
   
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,0%  1,5% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr -  
Ny idrottshall 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,0%  1,5% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 
 
Alternativ   Bästa utfall  Värsta utfall 
Befintlig idrottshall 72 277 tkr  90 931 tkr  
Ny idrottshall 81 869 tkr  86 933 tkr 
 
Kommentarer 
Vid det bästa utfallet är för den befintliga idrottshallen den samlade livscykelkostnaden 
72 277 tkr i jämförelse med 81 869 tkr för en ny idrottshall. Vid det värsta utfallet är den 
samlade livscykelkostnaden 90 931 tkr i jämförelse med 86 933 tkr för en ny idrottshall. 
Alltså skiljer sig alternativen mer åt i det bästa utfallet än med det värsta utfallet (9 592 tkr i 
jämförelse med 3 998 tkr). För en ny idrottshall i det bästa tänkbara utfallet blir 
livscykelkostnaden 81 869 tkr medan vid det värsta tänkbara utfallet uppgår 
livscykelkostnaden till 86 933 tkr. Alltså en skillnad på 5 064 tkr. När det gäller alternativet 
med den befintliga idrottshallen varierar livscykelkostnaden mellan 72 277 tkr och 90 931 
tkr. Alltså en skillnad på 18 654 tkr.  
 

4.6.5 Analys 
Den översiktliga LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att renovera 
Stenbocksskolan för 475 elever. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 
327 646 tkr jämfört med 348 526 tkr för att bygga till och om Stenbocksskolan samt 341 280 
tkr för att bygga en ny skola på Boken 1 och 2.  
 
Känslighetsanalyser med högre kalkylränta, lägre eller högre energipriser samt restvärde 
eller restvärde 0 kr ger alternativet med att renovera Stenbocksskolan lägst livscykelkostnad. 
Skillnaderna i den nuvärdesberäknade livscykelkostnaden i förhållande till det andra 
alternativet med lägst nuvärdesberäknad livscykelkostnad varierar mellan 8 000 tkr till 28 
000 tkr. Där skillnaden är lägst mellan de två alternativen är energipriserna höjda med 3% 
utöver inflation.  
 
Den översiktliga LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ny 
idrottshall. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 84 513 tkr jämfört 
med 86 604 tkr för att renovera den befintliga idrottshallen. Alltså en skillnad på 2 091 tkr. 
Känslighetsanalyser med högre kalkylränta, lägre eller högre energipriser samt restvärde 
eller restvärde 0 kr ger olika slutsatser om vilket alternativ som är mest ekonomiskt 
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fördelaktigt. Högre kalkylränta ger ekonomisk fördel för att renovera den befintliga 
idrottshallen. Även restvärde 0 ger ekonomisk fördel för att renovera den befintliga 
idrottshallen. Skillnaderna i den nuvärdesberäknade livscykelkostnaden med högre 
kalkylränta eller restvärde 0 varierar mellan 9 000 tkr till 11 00 tkr till fördel för att renovera 
den befintliga idrottshallen.  

 

 

 

4.7 Ekonomiska aspekter Ubbarp 8:16 (Övre 

borgmästarhagen, Lövåsen) 

Den ekonomiska aspekten i denna delutredning bygger på utredningar och bedömningar som 

Accent Arkitekter har gjort.  

Sammanställningen av investeringsutgift och driftskostnader redovisas för ett alternativ:  

• Ny skola på Lövåsen 375 elever.  

Nivån på investeringsutgift och driftkostnader är enligt dagens prisnivå samt baseras på 

bedömningar och kommer sannolikt revideras vid en framtida projektering. 

 

En livscykelkostnadsanalys redovisas. LCC-kalkyler är ett verktyg som väger samman 

investeringsutgift och driftskostnader i ett långsiktigt perspektiv.   
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4.7.1 Investeringar 
Vid alternativet med en ny skola för 375 elever på Lövåsen får varje elev en yta på 12,0 kvm 

BTA exklusive idrottshall. När det gäller investeringsutgift för alternativet med en ny skola 

har Accent Arkitekter bedömt nybyggnationen till 42 100 kr/kvm. Utgifter för en ny fullstor 

nybyggd idrottshall är bedömd av Accent Arkitekter till 25 544 kr/kvm inklusive risk samt 

byggherre- och projekteringsutgifter. När det gäller utemiljöer är behovet en friyta på 20 kvm 

per elev. Investeringsutgiften är av verksamhet fastighet bedömd till 1 000 kr per kvm.  

 
Tabell 26. Investeringar skolbyggnad 

Typ av investering Ny skola 375 elever 

Bygg- och renoveringsutgifter exkl. 

idrottshall 

4 500 kvm BTA 

189,5 mnkr 

 

Utemiljöer (friyta) 7,5 mnkr 

Summa investeringsutgift (LCC-belopp) 197,0 mnkr 

Evakueringskostnader   0 mnkr 

 

Sammanställningen av investeringar visar att en ny skola för 375 elever beräknas ha en 

investeringsutgift på 197,0. mnkr.   

 
Tabell 27. Investeringar idrottshall 

Typ av investering Ny idrottshall 

Bygg- och 

renoveringsutgifter 

1 756 kvm BTA 

44,9 mnkr  

 

Utemiljöer (friyta) 5,5 mnkr 

Summa 

investeringsutgift (LCC-

belopp) 

 

50,4 mnkr 

Evakueringskostnader 0 mnkr 

Kostnader för rivning 0 mnkr 

Summa kostnader 

evakuering och rivning 

0 mnkr 

 

Sammanställningen av investeringar visar att en ny idrottshall beräknas ha en 

investeringsutgift på 50,4 mnkr. Det tillkommer inte några kostnader för evakuering och 

rivning.   

Investeringsutgifter som ej är med och/eller är svårberäknade för samtliga 

alternativ är: 

- Utgifter för åtgärder i gatunätet, eventuell sprängning, urgrävning, fyllning av massor, 

energiåtgärder, storköksinredning/utrustning i de olika alternativen. 

- Verksamhetsspecifik utrustning som exempelvis dragskåp, spånsugar med mera för 

specialsalar.  

- AV-utrustning och annan specialinredning i klassrum.  

- Investeringar för konstnärlig utsmyckning (1 % av investeringsutgiften) är ej medräknat. 
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4.7.2 Driftskostnader 
De driftskostnader som redovisas är lokalvård, storkök, yttre skötsel, uppvärmning, el, 

underhåll samt kapitalkostnad bestående av avskrivning och ränta. Dessa uppgifter har 

erhållits av berörda verksamhetschefer.  

 

Lokalvård 

Val av ytskikt på golv är en faktor som betyder mycket vid kostnadsberäkning av lokalvården. 

Utifrån detta finns en viss oklarhet i kostnadsbilden. Städytan är beräknad som 90 % av 

byggytan (BTA).  

 

Ny skola 375 elever: 4 500 kvm (BTA), städyta 4 050 kvm  810 tkr 

Ny idrottshall: 1 756 kvm (BTA), städyta 1 580 kvm   316 tkr 

 

 

Storkök 

Kostnaden för en årsarbetare beräknas till 500 tkr per år. 

Antal årsarbetare 

Ny skola 375 elever: 3,0 årsarbetare 

 

Ny skola 375 elever: 1 500 tkr 

 

Yttre skötsel 

Detta underlag bygger på kostnader för yttre skötsel såsom grönytor och hårdgjorda ytor 

samt markutrustning. Ytor och mängder är uppskattade utifrån befintliga skolor. 

Kostnaderna för ny- och ombyggnad är tagna ifrån gällande a-priser för 

skötselentreprenaden. Kostnaderna gäller skötselmoment och omfattar inte driftkostnader 

enligt verksamhet fastighets modell. Sammanställningen bygger på befintliga högstadieskolor 

som de ser ut idag och uppskattning av nya krav på markutrustning i form av yttre miljöer. 

 

Kostnader för multisport-arena och andra aktivitetsytor är inte medräknade utan måste 

prissättas utifrån storlek och innehåll då de är kostsamma anläggningar att sköta. En exakt 

kostnad för respektive alternativ kan räknas fram så fort en ytförteckning med tillhörande 

utrustningslista finns framtagen.  

 

Ny skola 375 elever: 250 tkr 

 

Uppvärmning, el och underhåll 

Beräkningarna nedan baseras på bedömningar som verksamhet fastighet har gjort. Nya 

byggnaders energiförbrukning baseras på dagens byggregler. 

 

Värmeenergi: För nybyggnation bedöms förbrukningen till 60 kWh/kvm. Kostnaden vid 

investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh.  

Elenergi: För nybyggnation bedöms förbrukningen till 30 kWh/kvm. Kostnaden vid 

investeringstidpunkten bedöms till 1,5 kr/kWh.  

Underhåll: För nybyggnation bedöms löpande och planerat underhåll till en genomsnittlig 

underhållskostnad på 75 kr/kvm och år.  
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Tabell 28. Kostnader för uppvärmning, el och underhåll ny skola 375 elever och idrottshall 

Objekt 

Värme, 

tkr/år 
El, tkr/år 

Underhåll, 

tkr/år 

Totalt, 

tkr/år 

Ny skola 375 elever  324 162 338 824 

 

 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader består av kalkylmässig räntekostnad och kalkylmässig avskrivning.  

 

Internräntan för 2023 föreslås vara 1,50 procent. Den föreslagna internräntan bygger på 

Ulricehamns kommuns egna upplåningskostnader.  
 

Tabell 29. Kapitalkostnader 

Typ av kostnad Ny skola 375 

elever 

Ny idrottshall 

Ränta (Internränta 

1,5% av 

investeringsutgiften, 

första året.) 

2 954 tkr 

(196 950 tkr * 

1,5%) 

756 tkr (50 400 

tkr * 1,5%) 

Avskrivningar 

(Genomsnittlig 

avskrivningstid är 

beräknad till 33 år.) 

5 968 tkr (196 

950/33) 

1 527 tkr (50 

400/33) 

Kapitalkostnad 8 922 tkr 2 283 tkr 

 

Sammanställning – Driftskostnader år 1 
Tabell 30. Driftskostnader  

Typ av kostnad Ny skola 375 elever Ny idrottshall 
Lokalvård  810 tkr 316 tkr 
Storkök 1 500 tkr - 
Yttre skötsel  250 tkr - 
Uppvärmning, el och 
underhåll 

824 tkr 337 tkr 

Delsumma driftskostnader, 
före kapitalkostnader  

3 384 tkr 653 tkr 

Kapitalkostnader 8 922 tkr 2 283 tkr 
Totalsumma av 
driftskostnader 
 

12 306 tkr 2 936 tkr 

Sammanställningen av driftskostnader visar att driftskostnaderna för en ny skola för 375 

elever beräknas år 1 till cirka 12 306 tkr. För en ny idrottshall beräknas driftskostnaderna till 

2 936 tkr.   

4.7.3 Sammanfattning 
Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för en ny skola på 

375 elever inklusive idrottshall till cirka 247,4 mnkr. Driftskostnaderna för en ny skola på 375 

elever beräknas år 1 till 12,3 mnkr. Driftskostnaderna för en ny idrottshall beräknas år 1 till 

2 936 tkr. Kostnader för evakuering och rivning bedöms till 0 mnkr.  
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4.7.4 LCC-kalkyl antaganden Ubbarp 8:16 (övre Borgmästarhagen, 
Lövåsen) 

Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,5% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
Restvärde: Tillämpas på nybyggda delar med utgångspunkt från komponentavskrivningar. 
Verksamhet fastighet har bedömt att 35% av investeringsutgiften på nybyggnation har ett 
värde även efter 33 år. 
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4.7.5 LCC-kalkyl  
 

Kalkylpost  Ny skola   Ny idrottshall 
 

  375 elever   

 
Avskrivningstid 33 år  33 år    
Total byggyta (BTA) 4 500 kvm   1 756 kvm 
Investeringsutgift 196 950 tkr  50 400 tkr 
Underhåll  338 tkr/år  132 tkr/år 
Elenergi, år 1  162 tkr  79 tkr 
Värmeenergi, år 1 324 tkr  126 tkr 
Lokalvård, år 1 810 tkr  316 tkr 
Kost, år 1  1 500 tkr  - 
Yttre skötsel  250 tkr/år  - 
 
 
LCC-resultat Ny skola   Ny idrottshall 

 
   

  375 elever   

Nuvärde investering 196 950 tkr  50 400 tkr 
Nuvärde underhåll 12 160 tkr  14 822 tkr 
Nuvärde energi 25 387 tkr  10 732 tkr 
Nuvärde lokalvård 19 431 tkr  7 582 tkr 
Nuvärde kost  35 983 tkr  - 
Nuvärde yttre skötsel 5 997 tkr  - 
Nuvärde restvärde 42 174 tkr  13 999 tkr  
 
Summa nuvärde 253 734 tkr  69 537 tkr  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

81 

4.7.6 Känslighetsanalys 
Vid känslighetsanalyserna är det enbart en parameter som förändras. Övriga är oförändrade. 
Följande antaganden gäller: 

Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,5% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
 

4.7.7 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl skolbyggnad 
 
Ny skola 375 elever 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  1,5%  5,0% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 

Bästa utfall  Värsta utfall 
  249 299 tkr  281 693 tkr  
 
Kommentarer 
Känslighetsanalysen visar att en ny skola för 375 elever varierar den samlade 
livscykelkostnaden från 249 299 tkr som bästa utfall till 281 693 tkr som värsta utfall. Alltså 
en skillnad på 32 394 tkr.  

4.7.8 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl idrottshall 
 
Ny idrottshall 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  1,5%  5,0% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 
 

Bästa utfall  Värsta utfall 
  67 662 tkr  68 861 tkr 
 
Kommentarer 
Vid det bästa utfallet är för en ny idrottshall den samlade livscykelkostnaden 67 662 tkr. Vid 
det värsta utfallet är den samlade livscykelkostnaden 68 861 tkr för en ny idrottshall. Alltså 
en skillnad på 1 199 tkr.  
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5 Slutsatser 
Behov 

Kapacitetsanalys är gjord för Stenbocksskolan av FM konsulterna 2016. Räknat efter 

matsalen blir skolans kapacitet 590 elevplatser. För Ätradalsskolan finns ingen motsvarande 

kapacitetsutredning gjord. Sektor lärande beräknar kapaciteten till 300 elevplatser. Maximal 

kapacitet vid befintliga högstadieskolor är då sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 

590 och Ätradalsskolan 300 elevplatser). Vid skolstart i augusti 2022 beräknas det gå 616 

elever på Stenbocksskolan och 237 elever på Ätradalsskolan. Totalt 853 elever. Totalt antal 

invånare i kommunen i åldersgruppen 13-15 år i juni år 2022 är 892. 

 

Totalt antal elever år 2031 i åldern 13-15 år beräknas enligt huvudprognosen vara 1 021 

stycken. Enligt den byggbaserade prognosen är de samma år 1 068 stycken. De elever som 

beräknas gå i kommunal skola i Ulricehamns kommun samma år är enligt huvudprognosen 

980 stycken och enligt byggbaserade prognosen 1 036 stycken. År 2041 beräknas elevantalet 

vara 1 067 stycken enligt huvudprognosen och 1 149 enligt byggbaserade prognosen. De 

elever som beräknas gå i kommunal skola i Ulricehamns kommun är enligt huvudprognosen 

996 stycken och enligt byggbaserade prognosen 1 114 stycken samma år. Vid Stenbocksskolan 

beräknas det år 2031 gå 700 elever enligt huvudprognosen, år 2041 beräknas det gå 745 

elever. Motsvarande elevantal för Ätradalsskolan år 2031 enligt huvudprognosen är 280 

elever. År 2041 beräknas elevantalet vara 251 stycken. För Ätradalsskolan och 

Stenbocksskolan finns ingen byggbaserad prognos för år 2031 och 2041.  

 

I takt med att de stora kullarna i årskurs F-6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar 

platsbehovet. Stenbocksskolans (590 elever) och Ätradalsskolans (300 elever) sammanlagda 

kapacitetstak (890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024. För att möta det 

ökande behovet har upptagningsområdena för Ätradalsskolan ändrats så att skolans 

kapacitet på 300 elevplatser utnyttjas på ett bättre sätt. När kapacitetstaket är nått måste 

lokalbehovet vid Stenbocksskolan lösas genom exempelvis moduler.  

 

Utifrån befolkningsprognosen 2022–2041 bör den sammanlagda kapaciteten vid 

kommunens tre högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet 

på 300 elevplatser, vilket den också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 

elever och att det ska vara samma antal paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra 

paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i centralorten bör då ha en sammanlagd 

kapacitet på ungefär 800 elevplatser. Den ena skolan i centralorten bör dimensioneras för 

375 elevplatser med fem paralleller i varje årskurs. Den andra skolan bör då dimensioneras 

för 450 elevplatser med sex paralleller i varje årskurs. Detta blir en sammanlagd kapacitet på 

825 elevplatser i centralorten. Antal elever per klass brukar variera över tid och är vissa år 

färre än 25 elever och andra år fler än 25 elever. Detta bör tas med i beräkningen av 

klassrummens yta och ventilation i funktionsprogrammet. Åtminstone en av skolorna i 

centralorten ska vara möjlig att bygga ut i framtiden, om behov finns. 
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Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt 

lärande. I vårt digitaliserade samhälle behöver vi miljöer för lärande baserat på forskning, 

kunskap och erfarenheter mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på 

att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men 

brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och ibland stuprörstänk som hindrar 

skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljöns pedagogiska egenskaper kommer att spela 

en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska 

miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetents 

personal.  

Grundsärskola 

För grundsärskolan ska undervisningsytorna vara 30 kvm per elev BTA. Lokalerna 

dimensioneras för 25 elever. Elever på grundsärskolan har ett stort behov av närsamhället i 

undervisningen till exempel i hem- och konsumentkunskap, natur- och samhällsorienterade 

ämnen. Flera av eleverna i särskolan besöker simhallen frekvent för simträning, vattenvana 

och/eller sjukgymnastik. Särskolans verksamhet gynnas av att finnas i en centralt placerad 7-

9 skola. Miljöerna i skolan är ett stöd för eleven att förstå sammanhang, vad som ska ske och 

vad han/hon förväntas göra. Därför finns en begränsning för flera elever i hur många olika 

aktiviteter som kan genomföras i samma miljö.  

 

Gällande klassrummens placering på en 7 - 9 skola så bör grundsärskolans klassrum ligga 

samlade för att underlätta samarbete både mellan personal och elever. Klassrummen ska 

dock inte ligga mitt i skolan där det oftast är störst rörelse, ljud och spring i korridorer med 

mera. Grundsärskolans verksamhet behöver separat utgång till skolgård och skolskjuts, men 

även en ingång från skolans interiör. Basklassrum med grupprum behövs för varje grupp 

samt nära till egen handikappanpassad toalett med dusch. Behov finns av en trygg taxiplats, 

en av- och påstigningsplats. Möjlighet att samarbeta med elever i grundskolan behövs också. 

 

Fritidsgård 

En satsning på ny fritidsgård integrerad i en av högstadieskolorna bör bygga på god 

samplanering, där möjligheterna att använda lokalerna utanför skoltid optimeras. I 

funktionsprogrammet för förskola och grundskola lyfts detta på flera ställen. Fritidsgården 

bör skapas som en del av skolan och som en egen zon med tanke på detta. I 

funktionsprogrammet för förskola och grundskola beskrivs funktionskrav för skolvärd och 

elevcafé, detta bör vara utgångspunkten för ny fritidsgård. I texten beskrivs att utrymmena 

bör vara i det som benämns skolans hjärta. För att nå den optimering som beskrivs ovan så 

bör detta hjärta inte ligga mitt i skolan, utan bör placeras i starten på skolan. Till detta ska 

kopplas andra funktioner som matsal, bild-, musik- och exempelvis slöjdsalar. Ungefärlig yta 

som behövs är 185 kvm. Ytan för kök och arbetsrum med mera fördelas utifrån den ordinarie 

ytan för skolan. Ingen extrayta ska tillkomma utöver detta. De övriga utrymmen som bör 

samplaneras med en fritidsgård är matsal, bild- och slöjdlokaler, skolbibliotek, musiksalar, 

hem- och konsumentkunskapsalar, idrottslokaler och förråd.  

 

Genom att tillskapa en zon där fritidsgård/elevcafé och de ovan angivna lokalerna finns 

samlade skapas även möjlighet till extern förhyrning. Fritidsledare som finns på plats på 

kvällar och helger kan då hjälpa till med den förhyrningen. Det finns också 

samordningsvinster för exempelvis kulturskolan som kan använda sig av såväl musiksalar 

som bildsalar och andra utrymmen.  
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Platser och tidsperspektiv 

Den 19 maj 2022 beslutade kommunfullmäktige att de geografiska platserna för 

högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 21-03-25 §61) är 

Stenbocksskolans område med plats för grundsärskola och fritidsgård, övre 

Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) samt Ätradalsskolans område. Platsalternativen på 

Stenbocksskolans område är: 
- Renovering av Stenbocksskolan för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

- Hybridalternativet – delvis ny skola och delvis renoverade lokaler för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan (fastigheten Gåsen). 

- Ny skola på annextomten för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

(fastigheterna Boken 1 och 2). 

- Ny skola på fastigheten Gåsen för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

För övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), ny skola för 375 elever, är detaljplanearbetet 

uppstartat. Exakt var på fastigheten skolbyggnaden ska uppföras är ännu inte bestämt. 

Byggstart bör kunna ske hösten 2025 för några av skolorna, exempelvis för övre 

Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) och Ätradalsskolan. För alternativet på Stenbocksskolans 

område bör det vara möjligt att starta renovering/byggnation hösten 2027, efter att skolan på 

övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) står klar. Samtliga skolor bör kunna stå klara till 

skolstart hösten 2029. 

Bedömning av olika aspekter 

Gällande renoveringsalternativet och hybridalternativet innebär det trafik mellan friyta och 

skolbyggnad, då del av friytan ligger på parkmarken nedanför Stenbocksskolan. Lösningar 

för att minska trafiken på Stenbocksgatan kommer påverka övriga trafiksystemet. Mer yta 

behövs för busshållplatser samt avlämningsyta för elever. En stor andel elever bor inom 

gångavstånd. En trafiklösning behöver utredas vidare. För Boken alternativet behövs mer yta 

för busshållplatser samt avlämningsyta för elever då denna yta i förslaget är ianspråktagen 

för annat ändamål. Det bör övervägas att flytta större delen av skolskjutstrafiken till hållplats 

Majgårdsgatan. Lösning behöver även i detta alternativ utredas vidare. Samma sak gäller för 

Gåsen alternativet. 

Parkeringsplatser som hör till skolverksamheten kan för samtliga alternativ lösas inom 

Stenbocksskolans område. Friytan som behövs för eleverna uppfylls också i samtliga 

alternativ. Parkmarken behöver dock tas i anspråk som friyta. 

 

I den pedagogiska miljön och arbetsmiljön för elever och lärare, är det mer yta per elev i 

renoveringsalternativet och hybridalternativet än i en ny skola. Breda korridorer är bra. Det 

finns dock fortfarande dolda ytor kvar. Det är svårare med överblick för pedagogisk personal 

men fördelarna ur ett pedagogiskt perspektiv väger över för renoveringsalternativet och 

hybridalternativen jämfört med ny skola på fastigheterna Boken alternativt Gåsen. 

 

För säkerhets- och krisberedskapsaspekter är en ny skola det bästa alternativet. Boken-

alternativet är klart bäst, därefter kommer hybridalternativet och sedan 

renoveringsalternativet. För Boken-alternativet behöver vissa justeringar av planlösningen 

göras. Det är bra med tydliga hemvister som går att sektionera och låsa. En ny skola går att 

utforma på bästa sätt från grunden ur alla olika perspektiv och hänseenden. En nackdel kan 

vara att byggnaden ligger i suterräng och att det kan bli svårare med insyn över området. 
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Gåsen-alternativet bedöms som sämst beroende på den höga koncentrationen av byggnader 

och dolda ytor.  

 

I bedömningen av kulturhistorisk påverkan ger renoveringsalternativet goda möjligheter att 

skydda och utveckla värdebärande egenskaper för kulturhistoriskt värdefull skolmiljö. Den 

fortsatta skolverksamheten är också en del av det kulturhistoriska värdet. 

Renoveringsalternativet bedöms vara lite bättre än hybridalternativet. Hybridalternativet har 

fler nya ytor. Boken alternativet innebär sämre och ej överblickbar utveckling av värdefull 

kulturmiljö om skolverksamheten lämnar Gåsen. En 100-årig skolverksamhet är en del av de 

värdebärande egenskaperna. Samma gäller för Gåsen-alternativet. 

 

Beslutar politiken att renovera Stenbocksskolan eller att gå på hybridalternativet, måste delar 

av eleverna evakueras i två år under renoverings/byggnationsprocessen. Förutsatt att den 

nya skolan på Lövåsen för 375 elever byggs först, kan motsvarande antal elever från 

Stenbocksskolan ha sin skolgång vid den skolan. Kvarvarande elever från Stenbocksskolan, 

ungefär 300, behöver evakueras till moduler. Modulerna kan placeras antingen vid den nya 

skolan på Lövåsen, alternativt på Tingslyckan 8. Fördelen med Tingslyckan 8 är bland annat 

att det inte behövs skolskjuts till och från idrottshall. Modulkostnad uppskattas till 

preliminärt 11,0 mnkr + eventuellt ytterligare 2,6 mnkr i skolskjutskostnader vid moduler på 

Lövåsen. Vid Tingslyckan 8 är marken plan och anslutningar förberedda. 

 

För Boken-alternativet gäller samma förutsättningar som ovan, att den nya skolan på 

Lövåsen för 375 elever byggs först och samma antal elever flyttas dit. De kvarvarande 

eleverna, ungefär 300, kan sannolikt gå kvar på Stenbocksskolan då skolan på Boken byggs. 

Moduler för slöjdämnen, hemkunskap med flera ämnen kan behövas om dessa ämnen inte 

kan inrymmas i den befintliga Stenbocksskolan. I bästa fall är modulkostnaden 0 mnkr, men 

då behöver anpassningar i befintliga Stenbocksskolan göras för salar i ovan nämnda ämnen. 

För Gåsen-skolan gäller samma förutsättningar som för Boken-skolan. 

 

Beslutar politiken om renoveringsalternativet eller hybridalternativet, möjliggör detta 

byggnation av exempelvis förvaltningslokaler på fastigheterna Boken 1 och 2. Busshållplats 

samt avlämningsficka kan också anläggas där. Dessa ytor behöver dock utredas vidare.  

Beslutas det om att en ny skola ska byggas på Boken innebär det att Stenbocksskolan lämnas 

för utveckling för annan verksamhet, exempelvis som förvaltningslokaler. En del av det 

kulturhistoriska värdet försvinner då det inte längre bedrivs skolverksamhet i lokalerna. 

Möjligheten att förändra lokalerna är begränsade. Ytor för parkering kan också bli en 

begränsande faktor. Samma gäller för Gåsen-alternativet. 

 

LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att renovera Stenbocksskolan för 

475 elever. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 327 646 tkr. 

Hybridalternativet ger en motsvarande livscykelkostnad på 348 526 tkr. Alternativet med att 

bygga en ny skola på Boken 1 och 2. ger en livscykelkostnad på 341 280 tkr. Renovering av 

idrottshallen på Stenbocksområdet tillkommer med nuvärdesberäknat belopp på 86 604 tkr. 

För Gåsen-alternativet har Accent-arkitekter inte räknat fram någon investeringsutgift. 

Alternativet är bedömt som betydligt sämre ur flera aspekter, då den gamla idrottshallen 

måste vara kvar på grund av kulturhistoriska värden. Nuvärdesberäknad livscykelkostnad för 
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övre Borgmästarhagen, Ubbarp 8:16, är 253 734 tkr. Ny idrottshall tillkommer med 

nuvärdesberäknat belopp på 69 537 tkr. 

 

Utredningsgruppens samlade bedömning 

Bedömningen är att renovering av Stenbocksskolan är det mest fördelaktiga alternativet, men 

att det är för tidigt att helt utesluta hybridalternativet för Stenbocksskolan (delvis nya och 

delvis renoverade lokaler). Det kan i ett programskede framkomma att ytterligare ytor 

behöver tillskapas eller förändras. Sammantaget väger aspekterna kring pedagogik, 

kulturmiljö, hållbarhet och ekonomi tungt. Vidare ser utredningsgruppen stora klimatvinster 

genom att fortsatt använda befintliga strukturer. 
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Bilaga 1 
 

Riskanalys och åtgärder 

Riskanalys genomfördes i utredningsgruppen 210622. Uppföljning och uppdatering gjordes i utredningsgruppen 211028, 220111 samt 220524. 

 

D= Delutredning 

D1 = En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad (Delutredning 1 klar 211214.) 

D2 = Skola två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

D3 = Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad (Delutredning 3 klar 220614.) 

D4 = Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande Stenbocksskolan 

Här återfinns de risker som framkom vid riskanalysen för delutredningarna samt åtgärder för riskreducering/eliminering. Ansvar för åtgärderna och hur 

dessa följs upp finns också med. Sannolikhet och konsekvens är bedömda efter en sexgradig skala. Riskbedömningen fås fram genom att multiplicera värdena 

för sannolikhet och konsekvens. Riskbedömningen kommer att uppdateras under varje delutredning. 

Riskerna är färgsatta enligt riskmatrisen efter riskbedömning som gröna (1-6), gula (7-16) eller röda (17-36) 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Befolkningsprognos (D2, D3, D4) Tre prognoser kommer att göras, målprognos, 

huvudprognos och dämpad prognos. Vilken ska vi utgå 

från och hur stor är risken att vi landar fel? 

PD 4 3 12 

Åtgärder 

Risken reduceras genom att varje år göra en ny befolkningsprognos och revidera den efter aktuellt nuläge. 

Uppföljning 211028 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. 

Uppföljning 220111 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. 

Uppföljning 220524 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. Ny befolkningsprognos 2022 väntas presenteras i slutet av 

augusti. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Överkapacitet (D2, D3) Risk att vi får överkapacitet av lokaler under ett antal år 

i början. 

PD 4 4 16 

Åtgärder 

Balans mellan överkapacitet och möjlighet att bygga till. Infrastrukturen måste tas hänsyn till vid utbyggnad. 

Uppföljning 211028 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

Uppföljning 220111 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

Uppföljning 220524 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Säkerhetsaspekter (D2, D3, D4) Risk att fritidsverksamhet och skolverksamhet inte 

uppfyller kraven på trygga miljöer. 

PD 3 5 15 

Åtgärder 

Säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare kopplas in i utredningsarbetet. 

Uppföljning 211028 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare har bedömt Hester 5:3, Tingslyckan 8 och Stenbockskolans område. Deras bedömning finns med i delutredning 1. 

Uppföljning 220111 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare har bedömt Hester 5:3, Tingslyckan 8, Stenbockskolans område och Ubbarp 8:16. Deras bedömning finns med i delutredning 1. 

Bedömning ska göras för de olika alternativen på Stenbocksskolans område. 

Uppföljning 220524 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare kommer att bedöma alternativen på Ätradalsskolan i början på juni 2022. Ny bedömning kommer att ske av Stenbockskolans 

område och Ubbarp 8:16. Bedömning ska göras för de olika alternativen på Stenbocksskolans område. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Ekonomi (D2, D3, D4) Att nybyggnation/ombyggnation/renovering blir dyrare 

än beräknat. 

CD 5 5 25 

Åtgärder 

Se till att få så goda underlag som möjligt utifrån placering, kringkostnader och schabloner som möjligt. Genomföra studiebesök och ta del av deras beräkningar. Ta del 

av Accent arkitekters beräkningar. 

Uppföljning 211028 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredning 1. Omvärldsbevakning av priser görs. 

Uppföljning 220111 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredningarna. Omvärldsbevakning av priser görs. 

Uppföljning 220524 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredningarna. Omvärldsbevakning av priser görs. Kriget i Ukraina och en kraftigt ökad 

inflation kan betyda att priserna behöver justeras uppåt inför byggstart. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Elever, vårdnadshavare, medarbetare 

fackliga företrädare (D2, D3, D4) 

Elever, vårdnadshavare, medarbetare och fackliga 

företrädare upplever att de inte är delaktiga. 

EJ 5 3 15 

Åtgärder 

Kommunikationsplan ska upprättas. 

Uppföljning 211028 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. 

Uppföljning 220111 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. 

Uppföljning 220524 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. Elever, vårdnadshavare, medarbetare 

och fackliga företrädare kommer att bli mer delaktiga i ett projekteringsskede. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Tidsaspekten (D2, D3, D4) Arkitektutredningarna blir inte klara i tid. CD 6 4 24 

Åtgärder 

God framförhållning med input till arkitekterna från utredningsgruppen. 

Uppföljning 211028 

Denna risk hör till delutredning 2 som inte påbörjats ännu. Däremot finns en pågående dialog med arkitekterna och uppdrag kommer att ges så snart det är möjligt. 

Uppföljning 220111 

Denna risk hör till delutredning 2, 3 och 4. Det finns en pågående dialog med arkitekterna och deras uppdrag. 

Uppföljning 220524 

Det finns en pågående dialog med arkitekterna och deras uppdrag. Uppdragen är kraftigt försenade. Delutredning 3 ska vara klar 30 maj, delutredning 4 ska vara klar 30 

juni och delutredning 2 beräknas klar 30 september. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Logistik vid alternativet ombyggnation av 

Stenbocksskolan. (D2, D3, D4) 

Svårigheter att hitta ersättningslokaler för eleverna i 

tillräcklig omfattning och plats för dessa. 

PL 4 4 16 

Åtgärder 

Evakuering till ny skola och eventuellt Ätradalsskolan. 

Uppföljning 211028 

Risken hör till delutredning 2, 3 och 4 som inte påbörjats ännu. Det är möjligt att också moduler kan vara en del av en lösning. 

Uppföljning 220111 

Risken hör till delutredning 2, 3 och 4. Moduler kommer att vara en del av en lösning. Beräkningar av yta och omfattning av moduler kommer att genomföras och 

redovisas i delutredningarna. 

Uppföljning 220524 

För delutredning 3, om alternativet renovering väljs, måste eleverna evakueras till moduler antingen jämte nuvarande Ätradalsskolan, alternativt bussas in till moduler 

vid Ubbarp 8:16 eller Tingslyckan 8. Moduler kommer sannolikt att vara en del av en lösning också för Stenbocksområdet. Beräkningar av yta och omfattning av moduler 

kommer att genomföras och redovisas i delutredningarna. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Ekonomi (D4) Svårt att få Stenbocksskolans lokaler areaeffektiva och 

välanpassade till förvaltningens behov av kontorslokaler. 

Svårigheter att beräkna kostnaderna. 

CD 4 4 16 

Åtgärder 

Ta upp frågan med LSG hur vi ska utforma framtidens kontorslokaler. 

Uppföljning 211028 

Risken hör till delutredning 4 som inte påbörjats ännu. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor 

har lagts till som ett alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. 

Uppföljning 220111 

Risken hör till delutredning 4. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor har lagts till som ett 

alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. Lösningen kommer att diskuteras med 

arkitekterna. 

Uppföljning 220524 

Risken hör till delutredning 4. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor har lagts till som ett 

alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. Arkitekterna har i uppdrag att rita och räkna på 

detta alternativ som en del av hybridalternativet på Stenbocksskolans område. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Arbetsmiljö (D2, D3) Risk med elevers och lärares arbetsmiljö i förhållande till 

likvärdig utbildning, måluppfyllelse och lokalernas 

ändamålsenlighet enligt läroplan. (Ny risk 220111.) 

PD 4 5 20 

Åtgärder 

Skyndsamt se till att delutredningarna blir klara inom angiven tidsram inför politiska beslut.  

Uppföljning 220524 

Kommunfullmäktige beslutade 19 maj om högstadieskolornas placering. Delutredningarna beräknas bli klara andra hälften av oktober 2022. Därefter kan politiken 

besluta om vilket av de fyra alternativen på Stenbocksskolans område man vill gå vidare med. För Ätradalsskolans del bör politiken kunna fatta beslut efter 

presentationen i LSG 14 juni. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

D2, D4 Risk med att förlora arkitektoniska och 

kulturmiljövärden i Stenbocksskolans befintliga lokaler. 

RE 4 4 16 

Åtgärder 

En fördjupad kulturmiljölinventering och antikvarisk förprojektering behöver göras inför en upphandling. Kvalitativ utvärderingsmodell ska tas fram vid upphandling av 

arkitekt. 

Uppföljning 220524 

Ny risk 24 maj 2022. 
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Riskvärdering - matris 
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Definitioner av sannolikhet och konsekvens 

Använd definitionerna av sannolikhet och konsekvens i tabellen nedan som vägledning vid bedömning, 

några knivskarpa gränser mellan de olika värdena finns inte. Använd därefter riskmatrisen för att kunna 

bedöma risken. Denna riskbedömning ska inte sammanblandas med den som görs inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Bruttolistan med riskerna, riskområde, riskbedömning mm läggs därefter 

in i intern kontrollmodulen i Stratsys. Gör riskbedömningen för samtliga risker ni kommit fram till i 

bruttolistan. 

Sannolikhet – ett begrepp som uttrycker möjligheten för ett visst utfall 

Värde Sannolikhet 

Definition (Något i definitionen bedöms vara uppfyllt för att ett visst 

värde ska komma ifråga, några absoluta gränser finns inte. Hur ofta 

något bedöms inträffa är ungefärligt.) 

6 
Mycket hög 

sannolikhet 

Mycket troligt att det inträffar, bara en tidsfråga när. Förekommer 

ofta (från dagligen till några gånger/månad). 

5 
Hög 

sannolikhet 

Troligt att det inträffar. Förekommer relativt ofta (ibland, någon 

gång/månad) 

4 
Ganska 

sannolik 

Ganska troligt att det inträffar. Förekommer ganska sällan (någon 

eller några gånger/år) 

3 
Låg 

sannolikhet 

Mindre troligt att det inträffar. Förekommer sällan (mer sällan än 1 

gång/år). 

2 
Mycket låg 

sannolikhet 

Mycket låg sannolikhet för att det kan inträffa. Förekommer mycket 

sällan (någon eller några gånger/10 år). 

1 Osannolik Det är inte troligt att det överhuvudtaget inträffar. 

Konsekvens – en följd av en händelse eller situation.  

Värde Konsekvens 
Definition (Något i definitionen, ej allt, bedöms vara uppfyllt för att 

ett visst värde ska komma ifråga.) 

6 Katastrofal 

Förödande för verksamheten eller mycket stora produktionsbortfall 

och kostnader, mycket långvariga störningar i verksamheten. 

Dödsfall, första hjälpen, AFS 1999:7. 

5 
Mycket 

allvarlig 

Stora produktionsförluster eller stora kostnader, långvariga 

störningar i verksamheten. Mycket allvarliga personskador, första 

hjälpen, AFS 1999:7. T ex förlust av kroppsdel eller jämförbart. 

4 Allvarlig 

Ganska stor påverkan på verksamheten med produktionsförluster 

eller måttliga kostnader. Mindre personskador, första hjälpen, AFS 

1999:7. T ex bruten arm eller liknande. 

3 Begränsad 
Begränsad påverkan på verksamheten eller mindre kostnader. Små 

personskador, första hjälpen, AFS 1999:7. T ex sår, blessyrer. 

2 
Mycket 

begränsad 

Mycket begränsad påverkan på verksamheten eller små kostnader. 

Mycket små personskador, första hjälpen, AFS 1999:7, 

plåsterskador. 

1 Obetydlig Inga personskador, inget produktionsbortfall, mycket låga kostnader 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
Nedan finns det underlag som Accent arkitekter tagit fram. 
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1 Sammanfattning 
I denna delutredning slutredovisas utredningen om högstadieskolan i Timmele. Utredningen 

är avgränsad till att omfatta renovering av Ätradalsskolans befintliga lokaler eller rivning och 

nybyggnad av skollokaler på samma plats. Kapaciteten vid Ätradalsskolan är idag beräknad 

till 300 elevplatser. Maximal kapacitet vid befintliga högstadieskolor i Ulricehamns kommun 

är sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 590 och Ätradalsskolan 300 elevplatser). I 

takt med att de stora kullarna i F - 6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar platsbehovet. 

Stenbocksskolans och Ätradalsskolans sammanlagda kapacitetstak överskrids enligt 

befolkningsprognosen år 2024.  

 

Preliminär byggstart alternativt renoveringsstart för Ätradalsskolan är beräknad till 

läsårsstart 2025/2026. En ny alternativt renoverad skola kan då preliminärt stå klar till 

läsårsstart 2027/2028. En ny skola kan byggas i upp till två plan enligt gällande detaljplan. 

Beslutas att en ny skola ska byggas i fler plan måste detaljplanen justeras. Vid byggnation av 

en ny skola på nuvarande Ätradalsskolans område sker detta jämte nuvarande 

Ätradalsskolans lokaler. Under byggnationsperioden, som beräknas till två år, går eleverna 

kvar i den nuvarande skolans lokaler. Evakuering av eleverna till moduler behöver således 

inte ske. Vid renovering av Ätradalsskolans lokaler behöver samtliga elever evakueras under 

den tvåårsperiod det tar att renovera lokalerna. Moduler kan sättas upp jämte nuvarande 

Ätradalsskolan, fördelen är att befintlig skolskjuts ej påverkas. Alternativt kan moduler sättas 

upp vid Ubbarp 8:16 eller på Tingslyckan 8. Ökade kostnader för skolskjuts tillkommer i så 

fall. Fördelen med en sådan placering är att modulerna kan samutnyttjas då Stenbocksskolan 

renoveras, alternativt det byggs en ny skola på Stenbocksområdet. En ny fullstor idrottshall 

på Ätradalsskolans område behöver byggas, då den gamla är i ett sådant skick att den 

behöver rivas. 

Livscykelkostnadsanalysen (LCC-kalkylen) visar att det är mest fördelaktigt över tid att bygga 

en ny skola. Trots högre investeringsutgifter blir driftskostnaderna över tid lägre då lokalytan 

är mindre och används mer resurseffektivt. En ny byggnad är också mer energieffektiv än en 

gammal byggnad. Utifrån när olika parametrar kombineras till ett bästa och värsta utfall i 

känslighetsanalyser innebär alternativet med att bygga en ny skola minst osäkerhet i utfallet 

för den samlade livscykelkostnaden. Kostnader för rivning av nuvarande Ätradalsskolan vid 

nybyggnation och moduler för evakuering vid renovering är ungefär lika stora.  

 

För flera av de utvärderade aspekterna är det likvärdigt mellan alternativen. Bland annat 

gäller detta sektor lärandes bedömning att få en bra pedagogisk skolmiljö. Bedömningen är 

att det går att få en likvärdigt bra skolmiljö i båda alternativen. Gällande säkerhets- och 

krisberedskapsaspekter är bedömningen att det bästa alternativet är att bygga nytt. 

Lokalerna kan då helt anpassas efter den nya tidens krav och att man ser till att det inte 

skapas dolda konfliktytor. Det är också enklare att anpassa lokalerna ur ett 

krisberedskapsperspektiv. Hållbarhet och klimataspekter har inte varit utredningsgruppens 

uppdrag att utreda.  

 

Utredningsgruppens samlade bedömning 

Utredningsgruppens samlade bedömning är att byggnation av en ny skola på Ätradalsskolans 

område är det bättre alternativet.  
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2 Bakgrund 
Förvaltningen fick i Budget 2017 uppdraget att Ta fram tillväxtplan för grundskolan i 

centralorten samt utred sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.  

Inom ramen för budgetuppdraget utredde förvaltningen förutsättningarna för en 

sammanslagen högstadieskola. För att kunna gå vidare framgick att mycket behövde utredas 

och beslutas om. Till kommunfullmäktige (KF) 2018-01-25 presenterade förvaltningen 

förslag om inriktningsbeslut att slå samman kommunens två högstadieskolor. KF (2018-01-

25, § 9) gav förvaltningen i uppdrag att;  

- fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i 

kommunen.  

- att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan. 

Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas 

eller annan användning.  

- utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning 

ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar 

förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om 

det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder 

antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom 

nybyggnation. Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra 

skolor i Ätradalen.  

Uppdragen genomfördes sammanhållet inom ramen för utredningen ”Framtida behov av 

undervisnings- och förvaltningslokaler”. Sista delutredningen redovisades för 

kommunstyrelsen (KS) 2021-01-14. 

I inriktningsbeslutet 7-9 skolor i Ulricehamns kommun, KF (21-03-25 § 61), gavs 

förvaltningen i uppdrag:  

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 

Timmele  

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  

- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola  

- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut  

- Att beslut, från KF (2018-01-25 §9) om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

Förvaltningsledningen ser stora fördelar med att de tre första uppdragen hanteras 

sammanhållet och att en utredning därför genomförs med ett helhetsgrepp.  

  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 
7 

Det fjärde uppdraget ska ej ingå i utredningen utan utreds separat av sektor lärande. 

Utredningen har namnet ”7-9 skolor i Ulricehamns kommun” och består av fyra 

delutredningar enligt nedan. Det är den tredje delutredningen som slutredovisas i denna 

rapport.  

• En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Skola två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande 
Stenbocksskolan 

2.1 Organisation 

Styrgrupp: 

Styrgrupp är lokalstyrgrupp (LSG). Styrgruppsordförande är kommunchef.  

Utredningsgrupp; 

- Peter Danestad, utredningskoordinator 

- Agnes Bergqvist, planeringsstrateg 

- Gülsen Özdenkos barn- och utbildningschef 

- Per Röjfors, verksamhetschef F-9 

- Daniel Rundgren biträdande rektor 

- Per Lindahl, lokalsamordnare inom sektor lärande.  

- Pär Norgren, tf enhetschef 

- Ludvig Simonsson, samhällsplanerare 

- Crister Dahlgren, fastighetschef 

- Carina Andersson, lokalresursplanerare 

- Lena Moritz verksamhetschef kultur och fritid 

- Caroline Ahlberg, ekonom 

- Beleen Wisén Hansson rektor 

- Rebecka Engvall, stadsarkitekt 

Tidsplan 

Lokalstyrgruppens (LSG) sammanträden används som fasta hållpunkter till vilka 

återrapportering sker regelbundet. Delutredningarna följer varandra och prioriteras i den 

ordning som är beskriven i bakgrunden. Inplanerade möten för LSG våren 2022 är: 

2022-02-08  

2022-03-22 

2022-05-03 

2022-06-14 

Delutredning två, tre och fyra förväntades klara i mars 2022. Beroende på 

arkitektutredningarnas fördröjning har tidsperspektivet behöva förlängas.  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 
8 

2.2 Kostnadsram 

Utredningen ska i första hand genomföras inom befintlig budgetram. Vid behov av extra 

resurser ska detta beskrivas och lyftas i styrgruppen. Behov av medel till en arkitektkonsult 

under våren 2022 behöver säkerställas. 

2.3 Effektmål 

Att genomföra en sammanhållen utredning syftar till att komma framåt med brådskande 

skollokalsförsörjning med hänsyn tagen till gällande funktionsprogram, samt med beaktande 

av annat lokalbehov i förvaltningen.  

Långsiktiga effekter för kommunens verksamhet förväntas bli:  

• Kommunens skollokaler är utformade för att stödja det pedagogiska innehållet och 

bidrar med inkluderande lärmiljöer.  

• Bättre arbets- och skolmiljö för personal och elever.  

• Möjlighet för framtida utbyggnader av skolorna vid ökade behov. 

• Fastigheter och mark vid Stenbocksskolan används på ett sätt som stödjer 

kommunens behov. 

2.4 Avgränsningar 

• Vid dimensionering av skolorna ska utredningen utgå från befintliga 

upptagningsområden. 

• Montessoriskolans utbyggnad med en högstadiedel på maximalt 75 elevplatser, ska 

inte räknas av från det totala behovet av elevplatser vid de kommunala skolorna. 

Anledningen är Montessoriskolans lägre elevantal per årskurs i åldrarna F-6.  

• Dimensioneringen av de båda skolorna i centralorten behöver inte vara samma. 

• Särskola för årskurs 7-9 ska finnas vid en av skolorna i centralorten. 

• Fritidsgård ska finnas med som möjlighet vid minst en av skolorna i centralorten, i 

det mest centrala läget. 

• Minst en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut i framtiden om behov 

finns. Bra om det är möjligt att bygga ut båda skolorna. 

• Högstadieskola i Timmele avgränsas till att omfatta renovering av Ätradalsskolans 

befintliga lokaler eller rivning och nybyggnad av skollokaler på samma plats.  

• Arkitektutredningar görs där behov finns för befintliga skollokaler i Ätradalsskolan 

och Stenbocksskolan samt för möjliga förvaltningslokaler i nuvarande 

Stenbocksskolan. 

3 Riskanalys och uppföljningar 
Riskanalys för utredningen ”7-9 skolor i Ulricehamns kommun” genomfördes 22 juni 2021. I 

riskanalysen ingår risker för delutredningen ”Högstadieskola i Timmele med möjlighet till 

framtida utbyggnad”. Uppföljning gjordes den 28 oktober 2021, den elfte januari 2022 samt 

24 maj 2022. För att ta del av risker och uppföljning se bilaga 1.  
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4 Högstadieskola i Timmele med 

möjlighet till framtida utbyggnad 

4.1 Hur ser behovet ut? (Befolkningsprognos)  

4.1.1 Kapacitet och elevantal vid Stenbocksskolan och 

Ätradalsskolan 
Kapacitetsanalys är gjord för Stenbocksskolan av FM konsulterna 2016. För Stenbocksskolan 

är det främst antalet toaletter som begränsar skolans kapacitet, till 435 elevplatser. Därefter 

begränsar matsalen, räknat på tre matlag, kapaciteten till 590 elevplatser och antalet 

klassrum till 624 elevplatser räknat på att varje klass är i behov av ett eget klassrum och att 

det finns 26 elevplatser per klass. Räknat efter matsalen blir skolans kapacitet 590 

elevplatser. För Ätradalsskolan finns ingen motsvarande kapacitetsutredning gjord. Sektor 

lärande beräknar kapaciteten till 300 elevplatser. Maximal kapacitet vid befintliga 

högstadieskolor är då sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 590 och Ätradalsskolan 

300 elevplatser).  

 

Vid skolstart 25 augusti 2021 gick 578 elever vid Stenbocksskolan och 241 elever vid 

Ätradalsskolan. Totalt 819 elever. Totalt antal invånare i kommunen i åldersgruppen 13-15 år 

2021 är 857. Det innebär att 38 av dessa barn (857 minus 819) går i högstadieskolor i andra 

kommuner.  

4.1.2 Befolkningsprognos 2021–2040 och kommande behov av 

elevplatser för högstadieelever 
Materialet i tabell 1 nedan är hämtat från Ulricehamns kommuns befolkningsprognos, 

”Långtidsprognos 2021–2040 och delområdesprognos”. Bostadsbyggandet som faktor finns 

inte med för åren 2030-2040 på grund av stora osäkerheter. Inflyttningen består dessa år 

enbart av ett flyttningsmönster som baseras på att när invånare flyttar ut möjliggör det för 

nya invånare att flytta in. Detta medför en mer dämpad befolkningsökning i detta intervall, 

både gällande huvudprognos och målprognos. Utifrån tabell 1 och ovanstående resonemang, 

behöver de tre högstadieskolorna dimensioneras för sammanlagt 1100 elever. 
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Tabell 1. Tabellen visar det prognosticerade totala antalet elever i högstadieålder år 2030 och år 2040 i 

Ulricehamns kommun. Tabellen visar också det år med högsta antalet elever (peak) under motsvarande 

perioder, om detta inte är år 2030 eller år 2040. Dessutom anges det prognosticerade antalet elever som 

beräknas gå i kommunal skola i Ulricehamns kommun. Ökningen av antalet elever från 2020 finns angivet 

inom parentes i kolumnerna för ”Huvudprognos” och ”Målprognos”. Hänvisning till aktuella sidor i 

befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”. 

År 
Huvudprognos 

(förändring från 2020) 

Målprognos 

(förändring från 2020) 

Totalt antal elever 13 – 15 år enligt 

befolkningsprognosen år 2030, s.15-16 

962 (+75) 
Peak år 2029,  

966 (+79) 

989 (+102) 
Peak år 2029, 

990(+103) 

Antal elever som beräknas gå i kommunal skola i 

Ulricehamns kommun år 2030, s.30 

931(+74) 
Peak: år 2029 

935 (+74) 

958 (+100) 
Värde i målprognos saknas för 

Ätradalsskolan. Beräkningen utgår 

från värdet i huvudprognosen för 

Ätradalsskolan. 

Totalt antal elever 13 – 15 år enligt 

befolkningsprognosen år 2040, s.15-16 
975 (+88) 
Peak år 2040 

1036 (+149) 

 Peak år 2040 

Antal elever som beräknas gå i kommunal skola i 

Ulricehamns kommun år 2040, s.30 

942 (+86) 
Peak år 2040 

 

1002 (+146) 
Värde i målprognos saknas för 

Ätradalsskolan. Beräkningen utgår 

från värdet i huvudprognosen för 

Ätradalsskolan. 

4.1.3 Befolkningsprognos 2021-2040 och kommande behov av 

elevplatser vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan med 

nuvarande upptagningsområden 
Nedanstående tabeller visar prognosticerat behov av elevplatser år 2030 och 2040 vid 

Stenbocksskolan respektive Ätradalsskolan, utifrån antagandet att samma 

upptagningsområden gäller fram till år 2040. 

 
Tabell 2. Tabellen visar det prognosticerade antalet elever vid Stenbocksskolan år 2030 och 2040. Ökningen av 

antalet elever från 2020 finns angivet inom parentes i kolumnerna för ”Huvudprognos” och ”Målprognos”. 

Hänvisning till aktuella sidor i befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”.  

År 
Huvudprognos 

(förändring från 2020) 

Målprognos 

(förändring från 2020) 

Antal elever som beräknas gå vid 

Stenbocksskolan år 2030, s.30 
696(+87) 723 (+113) 

Antal elever som beräknas gå vid 

Stenbocksskolan år 2040, s.31 
689(+80)  749 (+140) 

 
Tabell 3. Tabellen visar det prognosticerade antalet elever vid Ätradalsskolan år 2030 och 2040. Ökningen av 

antalet elever från 2020 finns angivet inom parentes i kolumnen för ”Huvudprognos”. Hänvisning till aktuella 

sidor i befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”. 

År 
Huvudprognos 

(förändring från 2020) 

Målprognos 

(förändring från 2020) 

Antal elever som beräknas gå vid 

Ätradalsskolan år 2030, s.30 
235 (-13) 

Målprognos saknas för 

Ätradalsskolan 

Antal elever som beräknas gå vid 

Ätradalsskolan år 2040, s.31 
253 (+6) 

Målprognos saknas för 

Ätradalsskolan 

 



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

11 

4.1.4 Hur ska kommunen tillgodose behovet av platser på 

högstadiet?  
I takt med att de stora kullarna i F - 6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar platsbehovet. 

Stenbocksskolans (590 elever) och Ätradalsskolans (300 elever) sammanlagda kapacitetstak 

(890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024.  

 

När kapacitetstaket är nått måste lokalbehovet vid Stenbocksskolan lösas genom exempelvis 

moduler. Möjligheten att skapa attraktiva kombinationer för lärartjänster vid Ätradalsskolan, 

heltid som norm samt likvärdig utbildning för elever vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan 

bör också värderas.  

4.1.5 Skollokalernas utformning – sektor lärande 
Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt 

lärande. I vårt digitaliserade samhälle behöver vi miljöer för lärande baserat på forskning, 

kunskap och erfarenheter mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på 

att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men 

brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och ibland stuprörstänk som hindrar 

skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljön pedagogiska egenskaper kommer att spela 

en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska 

miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetents 

personal.  

Skolans lokaler ska utformas på ett sådant sätt att de utgör ett stöd för elevernas utveckling, 

lärande och trygghet. 

Lärmiljön ska präglas av en långsiktighet i synen på kunskap, lärande, individuell utveckling 

och socialt samspel. Lärmiljön skall stödja ett pedagogiskt arbete i enlighet med gällande 

kommunala styrdokument, skollag och läroplan, med fokus på stabila, pedagogiska 

utvecklingsriktningar som med bas i aktuell pedagogisk forskning kan förväntas leva vidare i 

kommande centrala styrdokument. 

Undervisningen i skolans samtliga ämnen ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler som är 

anpassade till gällande regler avseende tillgänglighet. 

Lokalplaneringen ska utgå från tanken om hemvist/hemklassrum där det mesta av den 

undervisning som inte ställer krav på specialsalar äger rum. 

En skolas hemvister ska vara likvärdiga och innehålla en variation av rum som ger 

förutsättningar att skapa olika lärmiljöer. Variationen ska stödja de olika moment som finns i 

en undervisningssituation. Variationen ska ge förutsättningar att fånga elevers olika behov 

och utgöra ett stöd för elever med funktionshinder eller behov av individuellt stöd 

Stor vikt ska även läggas vid grupprum/mindre undervisningsrum i direkt anslutning till 

hemvisten. 

Skolbyggnaderna ska präglas av en genomgående hållbarhetstanke i alla aspekter, från 

samhällsbyggnad och lärmiljö till val av byggnadsmaterial och tekniska system.   
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Inomhusmiljön är av stor betydelse för alla elever. Det är viktigt att beakta luftkvalitet, ljus, 

ljud och termiskt inomhusklimat i planeringen vid om- och nybyggnation. Ljud- och 

ljusmiljön är särskilt viktiga aspekter för elever med funktionsnedsättning eller 

andra svårigheter. En annan viktig aspekt är val av byggprodukter. 

De ska vara kontrollerade ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

 

Fysisk aktivitet och rörelse har visat sig ha positiv inverkan på skolresultaten. Tillräcklig 

tillgång till idrottsytor av hög kvalitet, såväl inomhus som utomhus, är alltså en viktig del av 

många skolbyggnadsprojekt. Lokaler för idrottsundervisning innefattar förutom själva 

idrottssalen även andra utrymmen som omklädningsrum, duschrum och förrådsytor. 

Lokalerna ska ge förutsättningar för modern undervisning och effektivt lokalutnyttjande. I 

dusch- och omklädningsrum är dessutom trygghet och integritet viktiga aspekter. Även 

skolans övriga lokaler bör stödja och främja fysisk aktivitet och rörelse. En aktiv skolmiljö 

kan bidra till såväl god hälsa som bättre skolresultat. 

 

Säkerhet och trygghet ska även beaktas gällande exempelvis utrymning, inrymning, 

larmzoner och hur dörrar och lås är placerade och utformade. Det ska även beaktas åtgärder 

avseende risker för hotfulla våldssituationer. 

4.2 Dimensionering av skola i Timmele med 

möjlighet till framtida utbyggnad 

Utifrån befolkningsprognosen 2021-2040 bör den sammanlagda kapaciteten vid kommunens 

tre högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet på 300 

elevplatser, vilket den också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 elever 

och att det ska vara samma antal paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra 

paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i centralorten bör då ha en sammanlagd 

kapacitet på ungefär 800 elevplatser.  

 

Den ena skolan i centralorten bör dimensioneras för 375 elevplatser med fem paralleller i 

varje årskurs. Den andra skolan bör då dimensioneras för 450 elevplatser med sex paralleller 

i varje årskurs. Detta blir en sammanlagd kapacitet på 825 elevplatser i centralorten. Antal 

elever per klass brukar variera över tid och är vissa år färre än 25 elever och andra år fler än 

25 elever. Detta bör tas med i beräkningen av klassrummens yta och ventilation i 

funktionsprogrammet. Åtminstone en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut 

i en framtid, om behov finns. 

4.3 Lokalisering av skola i Timmele 

(samhällsutveckling, trafik, tillgänglighet, 

miljöaspekter, markbeskaffenhet). 

Platsalternativen att utreda på Ätradalsskolans område är: 

- Ny skola på Ätradalsskolans område för 300 elever 

- Renovering av Ätradalsskolans lokaler för 300 elever 
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4.3.1 Markförsörjningsgruppens bedömning av detaljplan, trafik 

med mera för alternativen på Ätradalsskolans område 
Ätradalsskolans skolområde är detaljplanelagt för A-allmänt ändamål. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för en högstadieskola. Inom detaljplanen finns mycket få 

begräsningar. Högsta tillåtna våningsantal är två våningar, och skolområdet har en buffert 

med så kallad prickmark runt sig. Inom prickmarken får bebyggelse inte ske. I övrigt finns 

inga andra planmässiga begräsningar inom A-ändamålet. Det bedöms i detta skede finnas 

goda möjligheter att genomföra en renovering eller nybyggnation av Ätradalsskolan inom 

ramarna för gällande detaljplan.  

 

 
Figur 1. Bild på den digitaliserade versionen av detaljplanen. 

 
Trafiksystemet bedöms inte påverkas om en om-eller nybyggnad är placerad inom 

skolområdets norra del. Om en ny skolbyggnad placeras längre söderut inom skolområdet, 

kan det vara aktuellt att ansluta persontrafiken söderifrån. Utöver att elever från Hössna 

numera ingår i Ätradalsskolans skolskutsområde, bedöms trafikmängden inte öka väsentligt.  

 

Busshållplatserna vid Ätradalsskolan har anmärkningar från Trafikverket, och kommer 

behöva åtgärdas oavsett renovering eller nybyggnation av skolan. Det bedöms inte finnas 

några andra, för bebyggelse, begränsande faktorer i form av exempelvis geoteknik eller 

naturvärden. Tillräckligt stor friyta bedöms inte bli något problem även om skolan byggs för 

fler elever än vad den rymmer idag.   
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4.3.2 Generella ytbehov  
BTA avser bruttoarean, vilket är den sammanlagda ytan av samtliga våningsplan i en 

byggnad. BYA avser byggnadsarea, vilket är den yta som byggnaden upptar på marken. Två 

byggnader med samma BTA kan alltså ha olika BYA:or om de har olika våningsantal.  

 

Ytbehovet för en byggnad för 7-9 skola utgår från schablonvärdet 12 kvm/elev BTA. 

Schablonen är exklusive idrottshall. Ytbehovet för en idrottshall kan uppskattas till 

någonstans 1 600 – 1 700 kvm beroende på behov av åskådarplatser, läktare och utformning 

av kringutrymmen. En idrottshall byggs ofta i egen byggnad, och kan inte fördelas på mer än 

en våning.  

 

Exempel: En skola för 300 elever har en BTA på 3 600 kvm. Om denna skola byggs i 2 

våningar beräknas BYA:n: 3 600/2= 1 800 kvm. Till detta ska läggas en idrottshall på 

ungefär 1 700 kvm BTA. Ytbehovet blir då sammanlagt 1 800 + 1 700 = 3 500 kvm BYA.  

 

För friyta används schablonen 20 kvm/elev. Viktigt att notera är att det inte enbart är 

storleken på ytan, utan också dess kvalitet, som är viktig. 20 kvm/elev har för denna 

åldersgrupp bedömts som rimlig så länge ytan är ändamålsenlig utifrån funktion, hälsa och 

säkerhet. För en skola med 300 elever blir behovet av friyta 300 * 20 = 6 000 kvm. 

 

Ytbehovet för parkering, bussterminal, lastplats med mera varierar beroende på platsens 

förutsättningar. Ett riktvärde är dock 5 500 kvm.  

 

Exempel: En 2 våningar hög skola för 300 elever har ett ytbehov på 1 800+1 700+6 000+5 

500= 15 000 kvm.  

 
Tabell 4. 300 elever:  

 

 

 

 

 

  

  

3 600 kvm BTA (12 kvm/elev) 3 600 kvm BTA + 1 700 kvm 

BTA idrottshall + 6 000 kvm 

friyta + 5 500 kvm 

trafik/parkering 

Våningar BYA (kvm) Ytbehovet (kvm) 

1 3 600 16 800 

2 1 800 15 000 
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4.3.3 Klimataspekter – nybyggnation kontra renovering 
Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. 

Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad 

har. Ulricehamns kommuns miljöstrateg har gjort nedanstående reflektioner kring hållbarhet 

och klimataspekter.  

Klimatförändringen och dess konsekvenser är ett faktum. Byggsektorn står för ungefär 20% 

av växthusgasutsläppen i Sverige. Varje kilo koldioxid som kan minska i utsläpp vid 

byggnation av skolorna är därför ett betydelsefullt bidrag till att bromsa klimatförändringen. 

Tre skolor ska byggas, en på en ny plats och två på platser där det finns befintlig skola idag. 

Vid nybyggnation är byggnadsmaterialval avgörande för hur stora växthusgasutsläppen blir. 

Att bygga i trä minskar utsläppen avsevärt jämfört med betong. Att i så stor utsträckning som 

möjligt använda återbrukade material är ett annat sätt att minska växthusgasutsläppen. Även 

olika kravcertifieringar bör övervägas för att belysa olika alternativs klimatkonsekvenser. 

På de platser där det finns en befintlig skola idag måste man jämföra vilket som är bäst, att 

renovera och om behov finns, bygga ut befintlig byggnad eller att riva och bygga nytt. Detta är 

ur klimatsynpunkt en komplex fråga som påverkas av flera faktorer. Rivning och 

nybyggnation ger intuitivt en högre klimatbelastning då man inte återbrukar befintlig 

byggnad, plus att det byggs en ny byggnad. Det är dock inte självklart att detta alltid är sant. 

Hur klimatsmart det blir att renovera befintlig byggnad beror på dess kondition, möjligheter 

att anpassa den till förändrade behov med klimatsmarta material, möjligheter att 

energieffektivisera och så vidare. En ny byggnad ger möjlighet att från grunden bygga en 

klimatsmart skola som uppförs i trä, använder återbrukat byggmaterial, har hög 

energieffektivisering med mera och därmed en låg klimatbelastning. Det är alltså inte givet 

vilket som är bäst utan detta beror på förutsättningarna. Att använda återbrukat 

byggmaterial i så stor utsträckning som möjligt, både vid nybyggnation och renovering är 

dock en av de enskilda åtgärder som markant kan minska klimatpåverkan. Det blir ofta ett 

billigare alternativ jämfört med nyproducerade material. 

Varje kilo minskat växthusgasutsläpp innebär en samhällsvinst på sju kronor. Denna 

samhällsvinst bör vägas in när olika alternativ vägs mot varandra. Snart kommer lagstiftning 

om att varje byggnad också ska klimatdeklareras. Genom de nya skolbyggnationerna har 

kommunen en utmärkt möjlighet att vara en föregångare som bygger klimatsmart. I den 

fortsatta processen ska därför klimataspekterna komma in tidigt. Detta inte enbart för 

klimatnyttans skull utan också för att det blir billigare att bygga klimatsmart och tydligt visa 

vägen mot ett hållbart samhälle. 

  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

16 

4.3.4 Generellt tidsperspektiv vid renovering/byggnation av 

högstadieskolor Ulricehamns kommun 
Nedan beskrivs generella tidsperspektiv för de tre olika kombinationer av platsalternativ vid 

byggnation/renovering av högstadieskolorna i Ulricehamns kommun, som är politiskt 

beslutade. Det är främst kombinationerna 2b och 2c som är aktuella. Tidsperspektivet kan 

variera för olika platsalternativ då tidsåtgången från politiskt beslut till byggstart kan skilja 

sig åt, bland annat på grund av arbetet med detaljplaner och projektering. Beskrivningen 

nedan utgår från att det tar tre år från politiskt beslut till byggstart.  

För platsalternativ där arbetet med bland annat detaljplaner beräknas ta längre tid, får denna 

extratid adderas till beskrivningen. Ytterligare tid kan också tillkomma vid kompletterande 

naturvärdesinventeringar, alternativa platser för konkurrerande ändamål, planpriolistan 

med mera. Färdigställandet av skolorna förskjuts då framåt motsvarande tid. För några 

alternativ kan tiden från politiskt beslut till byggstart bli kortare än tre år, då får tiden kortas 

ner istället. Generellt kan sägas att ju längre fram i tiden man kommer, desto osäkrare är 

tidsperspektivet. 

Preliminär byggstart för Ätradalsskolan i kombinationerna 2b och 2c är läsårsstart 

2025/2026. 
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Tabell 5: Ordningsföljd vid renovering/nybyggnation av 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.  

Alternativ 2a. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever     

 

Skola 3  
       Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever 

 
Sammanfattning centralorten: Del av Stenbocksskolans elever cirka 300, evakueras under en tvåårsperiod från 2027 till 2029.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever från Stenbocksskolan vid Ubbarp 8:16 alternativt Tingslyckan 8, 12 klasser. 
Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 11,0 mnkr 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2029/2030 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2029 (läsår 2029/2030) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 

 
 
Tabell 6: Ordningsföljd vid renovering/nybyggnation av 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.  

Alternativ 2b. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever     

 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Del av Stenbocksskolans elever cirka 300, evakueras under en tvåårsperiod.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna går kvar på Stenbocksskolan under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever, 12 klasser, från Stenbocksskolan vid Ubbarp 8:16 alternativt Tingslyckan 8. 
Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 11,0 mnkr 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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Tabell 7: Ordningsföljd vid renovering/nybyggnation av 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.  

Alternativ 2c. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2 Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever         
 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans samtliga elever cirka 700, evakueras under en tvåårsperiod till Tingslyckan 8.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma 
tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna på Stenbocksskolan evakueras under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2025/2026 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 700 elever från Stenbocksskolan vid Tingslyckan 8.  
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 19,8 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 30,4 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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4.3.5 Ny skola för 300 elever på Ätradalsskolans område 
Vid byggnation av en ny skola på nuvarande Ätradalsskolans område sker detta jämte 

nuvarande Ätradalsskolans lokaler. Under byggnationsperioden går eleverna kvar i den 

nuvarande skolans lokaler. Evakuering av eleverna till moduler behöver således inte ske. 

En ny fullstor idrottshall behöver byggas då den gamla är i ett sådant skick att den behöver 

rivas. Ytan i skollokalerna beräknas till 12,4 kvm per elev BTA exklusive idrottshall. Hänsyn 

är tagen till att matsalen behöver utökas då eleverna vid Timmele skola äter lunch vid 

Ätradalsskolan. Friytan överstiger 20 kvm per elev med råge. Någon arkitektritning finns inte 

för detta alternativ utan skolans yta, investeringsutgifter och kostnader är beräknade efter 

schabloner. 

4.3.6 Renovering av Ätradalsskolans lokaler för 300 elever 
För detta alternativ har Accent arkitekter tagit fram ett förslag på ritningar. De har också 

beräknat investeringsutgifter och kostnader som använts i de ekonomiska beräkningarna. 

Dessa finns redovisade i bilaga 2. För detta alternativ behöver samtliga elever evakueras 

under den tvåårsperiod det tar att renovera lokalerna. Moduler kan sättas upp jämte 

nuvarande Ätradalsskolan, fördelen är att befintlig skolskjuts ej påverkas. Alternativt kan 

moduler sättas upp vid Ubbarp 8:16 eller på Tingslyckan 8. Ökade kostnader för skolskjuts 

tillkommer vilka finns redovisade i de nedanstående avsnitten. 

4.3.7 Evakuering av Ätradalsskolans elever vid alternativet 
renovering av Ätradalsskolan för 300 elever. 

Vid alternativet att renovera Ätradalsskolans lokaler för 300 elever måste befintliga elever 

evakueras under renoveringsperioden som beräknas pågå under två år. Evakueringen kan ske 

till moduler som etableras på samma fastighet som Ätradalsskolan finns på. 

Ett annat alternativ är att eleverna evakueras till moduler som etablerats i centralorten på 

antingen Ubbarp 8:16 eller Tingslyckan 8. Detta för med sig ökade kostnader för skolskjuts 

under en tvåårsperiod då renovering sker. Förutom skolskjuts för samtliga högstadieelever 

måste skolskjuts också ordnas för de mellanstadieelever som vanligtvis har sin undervisning i 

moderna språk och hemkunskap vid Ätradalsskolan. Optiplan AB har varit behjälpliga med 

att göra en utredning över ökningen av kostnader för skolskjuts för högstadieeleverna vid 

detta scenario. Deras resultat presenteras i nedanstående avsnitt. Ulricehamn kommuns 

skolskjutssamordnare har beräknat ökningen av kostnader för skolskjuts för 

mellanstadieeleverna. Detta redovisas i stycket därefter. 

4.3.8 Skolskjutsutredning Optiplan AB, Ätradalsskolans elever 
Optiplan AB har 9 mars 2022 levererat utredning av kostnader för skolskjuts för elever från 

Ätradalsskolan till moduler placerade i centralorten, under den tid som skolan renoveras. 

Uppdraget grundar sig i att Ätradalsskolan renoveras någon gång mellan år 2027-2031. Detta 

innebär att utbildning kommer ske i tillfälliga lokaler, moduler. Modulerna kommer att 

finnas i centralorten då Stenbocksskolan också i något skede sannolikt också måste 

evakueras. Uppdraget innebär att Optiplan ska utreda hur skolskjutsen påverkas för eleverna 
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i Ätradalsskolan under den här perioden samt räkna ut en uppskattad kostnad för 

skolskjutsen till centralorten för dessa elever. 

Förutsättningar 

Stenbocksskolan och Ätradalsskolan kommer att ha tillfälliga lokaler mellan läsår 2027-2031. 

Dessa lokaler kommer vara placerade vid Tingsholmsgymnasiet på adressen Tre rosors väg 

21 i Ulricehamn (alternativt Ubbarp 8:16). Ordinarie skolskjutstrafik kommer att köra som 

vanligt till Ätradalsskolan. Därifrån kommer eleverna att skjutsas med skolbussar till Tre 

rosors väg 21. Avståndet mellan Ätradalsskolan och Tre rosors väg 21 är ca 10 km. Rapporten 

kommer att presentera totalt antal kilometer, inklusive kilometer till depåer, per år för att 

skjutsa elever från Ätradalsskolan till de tillfälliga lokalerna. Avståndet mellan 

Stenbocksskolan och Tre rosors väg 21 är ca 1 km. Den korta avståndsskillnaden innebär 

ingen större kostnad att köra elever till de tillfälliga lokalerna. Därför krävs ingen 

skolskjutsutredning för Stenbocksskolans tillfälliga lokaler.  

Elevunderlaget är baserat på nya upptagningsområden. De nya upptagningsområden berör 

Stenbocksskolan och Ätradalsskolan och innebär att högstadieelever som bor i Hössna-

området som tidigare tillhört Stenbocksskolan istället kommer att tillhöra Ätradalsskolan. 

Elevunderlaget baseras skolskjutselever i läsår 2021/2022. Antalet elever som kommer 

påverkas är 271 elever på Ätradalsskolan.  

Bilden nedan visar elever som kommer att skjutsas under den här perioden. Elever inom de 

rödmarkerade rutorna är exkluderade från utredningen då dessa elever bor utanför 

upptagningsområdet och är berättigade av andra skäl och omfattas därmed inte av ordinarie 

skolskjuts.  
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Figur 2. Kartvy över elever som kommer att skjutsas från Ätradalsskolan till Tre rosors väg 3. OBS. Elever i de 

rödmarkerade rutorna är exkluderade från utredningen.  

I utredningen använder vi den fordonsbank som är angiven i upphandling år 2023.  

 
Tabell 8. Antal fordon som krävs för att skjutsa elever från Ätradalsskolan till Tre rosors väg 3.  

Utredningen visar att kommunen kommer kunna använda samma fordon som anges i 

”Upphandling 2023”. Detta betyder att kommunen inte behöver upphandla extra fordon 

inför flytt till tillfälliga lokaler. Förutsättningen för att kommunen inte ska behöva upphandla 

extra fordon är att Ätradalsskolan anpassar sina tider på morgonen utifrån ordinarie 

skolskjuts. Det innebär att skolan skulle behöva senarelägga starttiden med ca 10-15 minuter.  
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Uträkning av kostnad  

Då upphandling av ny skolskjutstrafik inte är genomförd kan vi endast ge en uppskattning på 

hur mycket det kommer att kosta att skjutsa elever till tillfälliga lokaler, alla siffror som 

presenteras är därför ingen garanti. Uppskattningen är baserad på Optiplans erfarenheter. 

Uträkning av kostnader utgår från nuläget och tar ej hänsyn till indexreglering eller 

dieseltillägg. I ”Upphandling år 2023” förväntas man använda en prismodell som innebär en 

fast årskostnad per fordon. Prisjustering vid ändrad volym av skolskjuts och övriga 

elevrelaterade resor förväntas vara 10 kronor per kilometer. I det fall faktisk volym 

överskrider 15% beräknat på angiven trafikvolym kan omförhandling ske. I upphandling år 

2023 beräknas skolskjutsens trafikvolym vara ca 550 000 km per år, fördelat på 20 fordon. 

Att skjutsa elever tur och retur mellan Ätradalsskolan till Tre rosors väg 3 (eller Ubbarp 8:16) 

med 6 bussar innebär ca 70 000 km/år extra utöver ordinarie upphandlad skolskjutstrafik. 

Det är en ökning med ca 13% vilket inte medför möjlighet till omförhandling av prisjustering. 

Det betyder att denna skjuts uppskattas kosta 700 000 kr/år och den totala uppskattade 

kostnaden för perioden är 1 400 000 kronor.  
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4.3.9 Förändring av skolskjutskostnader för mellanstadieelever, 
gällande undervisning i moderna språk och hemkunskap 

Vid en renovering av Ätradalsskolan måste också mellanstadieeleverna ha sin undervisning i 

moderna språk och hemkunskap i samma moduler som högstadieeleverna är evakuerade till. 

Modulerna kan då komma att etableras på Ubbarp 8:16 i centralorten. Hökerum och 

Timmele skolor kan inte samåka med någon annan skola eftersom elevantalet då blir för stort 

i en buss. Totalen är uträknad utifrån nuvarande avtal för verksamhetsresor som gäller fram 

till 2023-06-30. Kilometerpriset i avtalet är 79 kr/km. Kostnaden är för ett läsår. Antal 

kilometer är framräknat till Ubbarp 8:16. I dagsläget åker eleverna till Ätradalsskolan och 

läser moderna språk och hemkunskap där. Denna kostnad har kommunen redan. 

Kostnaderna är baserade på läsåret 2019 innan pandemin, eftersom en del resor inte kunde 

göras under läsåret 2021. Merkostnaden för att låta eleverna åka skolskjuts till centralorten 

(Ubbarp 8:16) för att ha undervisning i moderna språk och hemkunskap är 583 999 kr per 

läsår. 

Tabell 9. Kostnader per läsår för skolskjuts för mellanstadieelever från Ätradalsskolan till moduler i 

centralorten. 

Skola Antal 
tillfällen 

Antal 
km 
T/R 

Totalt 
antal 
km 

Kostnad för 
att köra 
eleverna till 
Ulricehamn 

Kostnad 
verksamhets-
resor 2019 

Merkostnad 
verksamhets-
resor till 
Ubbarp 8:16 

Hökerum 70 30 2100 165 900 34 918 130 982 

Blidsberg, 
Dalum 
(samåkning) 

70 50 3500 276 500 36 607 239 893 

Timmele 70 20 1400 110 600 - 110 600 

Hössna 70 30 2100 165 900 63 376 102 524 
Totalt 70 130 9100 718 900 134 901 583 999 

 

4.3.10 Säkerhets- och krisberedskapsaspekter för alternativen 

renovering av Ätradalsskolan för 300 elever och ny skola på 

Ätradalsskolans område för 300 elever  
Vid ett möte 2 juni 2022 fick Ulricehamns kommuns säkerhetssamordnare och 

krisberedskapssamordnare komma med synpunkter på de två alternativen, bygga nytt eller 

renovera befintliga lokaler.  

Krisberedskapsperspektiv 
Reservkraft och nödvattenintag bör byggas in i båda alternativen, vilket ger en 

trygghetspunkt under kvällstid och helger. Det ger en dubbel funktion för lokalerna. Vid 

nybyggnation är det enkelt att bygga in dessa funktioner. Vid renovering får dessa funktioner 

byggas på. Gällande reservkraft är det önskvärt att kunna vara självförsörjande i minst tre 

och helst sju dagar.  
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Det finns inga krav på skyddsrum i nuläget men det pågår en utredning hos Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska vara klar i november. Det finns inga bidrag att 

söka för skyddsrum just nu. Ur krisberedskapsperspektiv kan Ätradalsskolan vara 

reservledningsplats för krisledningsstaben, ifall man inte kan sitta i Ulricehamns tätort. Det 

kan vara bra att ha ett reservkonferensrum i Timmele. Rummet ska vara relativt ljudisolerat. 

Gärna att det ligger centralt i byggnaden och inte ut mot någon yttervägg.  

Säkerhetsperspektiv 
Nuvarande Ätradalsskolan har genomgående en låg takhöjd, vilken är svår att renovera bort. 

En låg takhöjd medför ökad risk för skadegörelse. En högre takhöjd ger däremot en 

upplevelse av rymd, vilket kan påverka det situationella handlandet. En annan aspekt både 

vid renovering och nybyggnation är placeringen i byggnaden på funktioner som exempelvis 

rektorsexpeditionen. Dessa funktioner ska aldrig vara placerade i mitten av en skola då 

allmänheten har tillträde till dessa delar. Kameraövervakning får ej finnas på platser där 

allmänheten har tillträde. Ungdomarna vet vilka platser de kan vara på utan att synas. De 

utnyttjar utrymmen utan social kontroll och kameraövervakning. Viktigt att tänka till var 

rektorsexpeditionen ligger, den ska ligga på en plats som gör att man kan ha kameror på 

stora delar av skolan. Av samma skäl måste biblioteket måste ha egen ingång för 

allmänheten.  

 

Dagens ljusgårdar är ett problem med tanke på att det är en låg byggnad. Det är lätt att ta sig 

in på dessa via taket. Bättre är att ha en skola byggd i två våningar, eller som är tillräckligt 

hög så att ungdomar inte kan ta sig upp på taket. Den sociala kontrollen blir också bättre med 

två våningar eftersom de på övre våningen har större överblick över platsen. Låsbara 

hemvister är att föredra och att endast de som går i respektive hemvist har tillträde dit. 

 

En ny idrottshall bör byggas så att allmänheten kan använda den då skolan är stängd. 

Parkeringar i närheten eller i anslutning till hallen är att föredra, då det bli mer rörelse runt 

platsen. En idrottshall bör byggas brandsäkert så att möjlighet, ur krisberedskapsperspektiv, 

finns att sova där. En annan fråga som bör utredas är om dörrarna i skolbyggnaden ska 

öppnas utåt eller inåt. Frågan har betydelse om skolan drabbas av pågående dödligt våld. I 

detta sammanhang är det viktigt att kunna barrikadera sig och då ska dörrarna öppnas inåt. 

Ur brandskyddssynpunkt bör dock dörrarna öppnas utåt.  

 

En fördel med en ny skola är att det går att vinkla skolan så att det bli bättre insyn över 

skolområdet. Höga plank mot exempelvis grannar och villabebyggelse bör undvikas. Plank 

skapar en skymd plats för ungdomar att vistas på. På nuvarande Ätradalsskolan finns på 

utsidan flera dolda utrymmen, vilket skapar platser med sämre social kontroll. Ett önskemål 

är att samtliga infartsvägar till en skola ska vara utrustade med farthinder. Vissa infartsvägar 

bör exempelvis ha ”pollare” som är styrbara av blåljusorganisationer. Tillgänglighet på ett 

smidigt sätt och tillfartsvägar för polis och räddningstjänst måste finnas med i ett tidigt 

planeringsskede för nya skolor. Dessa organisationer bör också få komma med sina 

professionella åsikter lokalt. 

Slutsats 
Sammantaget, ur säkerhets- och krisberedskapsperspektiv, är det bättre att bygga en ny skola 

än att renovera den befintliga skolbyggnaden.  
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4.3.11 Utredningsgruppens bedömning av alternativen byggnation 

av ny skola på Ätradalsskolans område eller renovering av 

Ätradalsskolan. 
Bedömningen gäller vilket av de två alternativen som samlat bedöms vara det bästa.  

- För det platsalternativ som är bedömt som bäst för en aspekt, har cellen fyllts med 

grön färg.  

- Är det lika mellan platsalternativen, är cellerna fyllda med orange färg.  

- En ofärgad cell innebär att platsalternativet är bedömt att komma på andra plats. 

Tabell 10. Jämförelse mellan alternativen på Ätradalsskolans område utifrån olika aspekter. 

Aspekter Byggnation av ny skola 

för 300 elever på 

Ätradalsskolans område  

Renovering av 

Ätradalsskolan för 300 

elever 

Trafik Mer skolgård. Längre 

avstånd till parkerings-

platsen och en säkrare väg 

från Timmele skola. Varu-

transport kommer behöva gå 

vid skolgården ifall skolan 

flyttas söderut.  

Idag är det relativt nära från 

Timmele skola, vilket är bra. 

Parkering Längre att gå till en ny skola 

om parkering är kvar i 

samma läge. 

Kan anpassas på ett bra sätt 

efter en ny skola.  

Idag finns viss social kontroll 

över parkeringen.  

Konflikt med andra 

kommunala behov 

Inget. Inget. 

Tidsaspekten Lika för båda alternativen. Lika för båda alternativen. 

Yta Alternativet medger att få 

ytorna anpassade som man 

önskar.  

Här har man större yta per 

elev. 

Sektor lärandes 

bedömning av att få en 

pedagogiskt bra 

skolmiljö 

Lika för båda alternativen. Lika för båda alternativen. 

Säkerhets- och 

krisberedskaps-aspekter 

(För- och nackdelar)  

Bättre att bygga nytt.   

Ekonomi – nuvärde-

beräkning av 

investeringsutgifter och 

driftskostnader (LCC-

kalkyl) 

Ekonomiskt mest 

fördelaktigt över tid att 

bygga en ny skola.  

 

Utredningsgruppens 

samlade bedömning  

Att bygga en ny skola 

bedöms vara det bättre 

alternativet. 
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Utredningsgruppens samlade bedömning 
Utredningsgruppens bedömning genomfördes i form av en utvärdering av olika aspekter den 

sjunde juni 2022. Den samlade bedömningen ger att en byggnation av en ny skola är det 

bättre alternativet. Därmed inte sagt att renovering är ett dåligt alternativ. 

 

För flera av de utvärderade aspekterna är det likvärdigt mellan alternativen. Bland annat 

gäller detta sektor lärandes bedömning att få en bra pedagogisk skolmiljö. Bedömningen är 

att det går att få en likvärdigt bra skolmiljö i båda alternativen.  

 

Gällande säkerhets- och krisberedskapsaspekter är bedömningen från förvaltningens 

säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare, att det bästa alternativet är att bygga 

nytt. Lokalerna kan då helt anpassas efter den nya tidens krav och att man ser till att det inte 

skapas dolda konfliktytor. Det är också enklare att kunna anpassa lokalerna ur ett 

krisberedskapsperspektiv.  

 

Gällande ekonomin visar livscykelkostnadsanalysen (LCC-kalkylen) att det är mest 

fördelaktigt att bygga en ny skola över tid. Trots högre investeringsutgifter blir 

driftskostnaderna över tid lägre då lokalytan är mindre och används mer resurseffektivt. En 

ny byggnad är också mer energieffektiv än en gammal byggnad. Gjorda känslighetsanalyser 

stödjer också detta utfall. Kostnader för rivning av nuvarande Ätradalsskolan vid 

nybyggnation och moduler för evakuering vid renovering är ungefär lika stora. De bedöms ta 

ut varandra då de är preliminärt uppskattade. 

 

Ur trafiksynpunkt går det vid nybyggnation att se till att eleverna från Timmele skola inte 

behöver gå över parkeringen för att nå matsal, skolbibliotek och hemkunskapssalar. De får en 

säkrare väg till en ny Ätradalsskola. 

 

Gällande detaljplan så är förutsättningarna desamma för båda alternativen. Vid 

nybyggnation medger planen att bygga i två våningar. Är önskemålen att bygga tre eller fler 

våningar måste detaljplanen justeras vilket tar tid. Förutsättningarna avseende 

markförhållanden och naturvärden utgör inga hinder och är också likvärdiga för de båda 

alternativen. Inga konflikter finns med önskemål eller behov från andra kommunala 

verksamheter. 

Vad gäller hållbarhet och klimataspekter har utredningsgruppen tagit emot synpunkter av 

förvaltningens miljöstrateg. Hållbarhet och klimataspekter har inte varit utredningsgruppens 

uppdrag att utreda.   
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4.4 Ekonomiska aspekter 

Ekonomin är en av flera aspekter som påverkar valet av om-eller nybyggnation. Den 

ekonomiska aspekten i delutredning 3 bygger för alternativet med ombyggnationens på en 

bedömning som Accent Arkitekter har gjort. När det gäller alternativet med nybyggnation 

tillämpas schabloner. Omvärldsbevakning har skett med andra kommuner i framför allt 

närområdet som nyligen har byggt nya högstadieskolor eller ska göra det. Vidare har 

entreprenadindex tjänat som utgångspunkt för att få jämförbara utgifter och kostnader till 

dagens prisnivå.  

Sammanställningen av investeringsutgift och driftskostnader redovisas för två olika 

alternativ:  

• Ombyggnation/renovering Ätradalsskolan 300 elever. 

• Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever. 

Nivån på investeringsutgifter och driftkostnader är enligt dagens prisnivå samt baseras på 

bedömningar och kommer sannolikt revideras vid en framtida projektering. 

 

En livscykelkostnadsanalys (LCC-kalkyl) är gjord. LCC-kalkyler är ett verktyg som gör det 

möjligt att välja det alternativ som ger lägst framtida driftskostnader.  

4.4.1 Investeringar 
Vid nybyggnation av Ätradalsskolan bedöms att varje elev behöver en yta på cirka 12,4 kvm 

BTA exklusive idrottshall. Detta för att matsalen behöver anpassas för att även tillgodose 

behovet från elever och personal vid Timmele skola. Yta per elev har framkommit genom en 

detaljerad genomgång av nuvarande funktionsprogram i jämförelse med hur det är i 

verkligheten.  

 

När det gäller investeringsutgift för nybyggnationen har Accent Arkitekter bedömt den till 41 

989 kr inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter.  

 

När det gäller investeringsutgift för ombyggnation av Ätradalsskolan har Accent Arkitekter 

bedömt den till 18 007 kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter. 

Utgifter för en fullstor nybyggd idrottshall är bedömd av Accent Arkitekter likväl utgifter för 

utemiljö.  
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 Tabell 11. Investeringar 
Typ av investering Ombyggnation 

Ätradalsskolan 

Nybyggnation 

Ätradalsskolan 

Bygg- och 

renoveringsutgifter exkl. 

idrottshall 

5 214 kvm BTA. 

18 007 kr per kvm. 

93,9 mnkr 

 

12,4 kvm BTA per elev.  

41 989 kr per kvm. 

156,2 mnkr  

Bygg- och 

renoveringsutgifter 

fullstor idrottshall 

44,9 mnkr 44,9 mnkr 

Utemiljöer (friyta) 8,4 mnkr 9,4 mnkr 

Summa 

investeringsutgift (LCC-

belopp) 

 

147,2 mnkr 

 

210,5 mnkr 

Evakueringskostnader 10,6 mnkr exkl. 

skolskjuts 

0 mnkr 

Kostnader för rivning 2,8 mnkr 12,8 mnkr 

Summa kostnader 

evakuering och rivning 

13,4 mnkr 12,8 mnkr 

 
Sammanställningen av investeringar visar att en ombyggnation av Ätradalsskolan för 300 

elever beräknas ha en investeringsutgift på 147,2 mnkr. En nybyggnation av Ätradalsskolan 

för 300 elever beräknas ha en investeringsutgift på 210,5 mnkr. För alternativet med 

ombyggnation av Ätradalsskolan tillkommer kostnader för evakuering exklusive skolskjuts på 

10,6 mnkr samt kostnader för rivning av befintlig idrottshall på 2,8.mnkr. För alternativet 

med nybyggnation tillkommer kostnader för rivning på 12,8 mnkr inklusive rivning av 

idrottshall 2,8 mnkr.    

 

Investeringsutgifter som ej är med och/eller är svårberäknade för samtliga 

alternativ är: 

- Utgifter för åtgärder i gatunätet, eventuell sprängning, urgrävning, fyllning av massor, 

energiåtgärder, storköksinredning/utrustning i de olika alternativen. 

- Verksamhetsspecifik utrustning som exempelvis dragskåp, spånsugar med mera för 

specialsalar.  

- AV-utrustning och annan specialinredning i klassrum.  

- Investeringar för konstnärlig utsmyckning (1 % av investeringsutgiften) är ej medräknat. 

4.4.2 Driftskostnader 
De driftskostnader som redovisas är lokalvård, storkök, yttre skötsel, uppvärmning, el, 

underhåll samt kapitalkostnad bestående av avskrivning och ränta. Dessa uppgifter har 

erhållits av berörda verksamhetschefer.  

 

Lokalvård 

Kostnader för förbrukningsmaterial skiljer sig inte åt mellan de olika alternativen då antalet 

elever är samma. Val av ytskikt på golv är en faktor som betyder mycket vid 

kostnadsberäkning av lokalvården. Utifrån detta finns en viss oklarhet i kostnadsbilden. 

Städytan är beräknad som 90 % av byggytan (BTA).  
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De olika alternativen: 

Ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 6 986 kvm (BTA), städyta 6 287 kvm 1 257 tkr 

 

Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 5 492 kvm (BTA), städyta 4 943 kvm 989 tkr 

 

Storkök 

Kostnaden för en årsarbetare beräknas till 500 tkr per år. 

Antal årsarbetare vid de olika alternativen: 

Ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever: Fyra årsarbetare. (Inkluderat att det 

även serveras måltider till elever från 

Timmele skola.)  

 

Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever: Fyra årsarbetare. (Inkluderat att det 

även serveras måltider till elever från 

Timmele skola.)  

 

Kostnad för de olika alternativen: 

Ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 2 000 tkr 

 

Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 2 000 tkr 

 

     

 

Yttre skötsel 

Detta underlag bygger på kostnader för yttre skötsel såsom grönytor och hårdgjorda ytor 

samt markutrustning. Ytor och mängder är uppskattade utifrån befintliga skolor. 

Kostnaderna för ny- och ombyggnad är tagna ifrån gällande a-priser för 

skötselentreprenaden. Kostnaderna gäller skötselmoment och omfattar inte driftkostnader 

enligt verksamhet fastighets modell. Sammanställningen bygger på befintliga högstadieskolor 

som de ser ut idag och uppskattning av nya krav på markutrustning i form av yttre miljöer. 

 

Kostnader för multisport-arena och andra aktivitetsytor är inte medräknade utan måste 

prissättas utifrån storlek och innehåll då de är kostsamma anläggningar att sköta. En exakt 

kostnad för respektive alternativ kan räknas fram så fort en ytförteckning med tillhörande 

utrustningslista finns framtagen.  

 

De olika alternativen: 

Ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 250 tkr 

Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 250 tkr 

 

 

Uppvärmning, el och underhåll 

Beräkningarna nedan baseras på utredningsförslag från Accent arkitekter och beräkningar 

som verksamhet fastighet har gjort. Nya byggnaders energiförbrukning baseras på dagens 

byggregler. 
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Värmeenergi: För ombyggnation bedöms förbrukningen till 80 kWh/kvm. Kostnaden vid 

investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh. För nybyggnation bedöms förbrukningen till 

60 kWh/kvm. Kostnaden vid investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh.  

Elenergi: För både om- och nybyggnation bedöms förbrukningen till 30 kWh/kvm. 

Kostnaden vid investeringstidpunkten bedöms till 1,5 kr/kWh.  

Underhåll: För ombyggnation bedöms löpande och planerat underhåll till en genomsnittlig 

underhållskostnad på 125 kr/kvm och år. För nybyggnation bedöms löpande och planerat 

underhåll till en genomsnittlig underhållskostnad på 75 kr/kvm och år.  

 
Tabell 12. Kostnader för uppvärmning, el och underhåll, om- respektive nybyggnation  

Objekt 

Värme, 

tkr/år 
El, tkr/år 

Underhåll, 

tkr/år 

Totalt, 

tkr/år 

Ombyggnation 

Ätradalsskolan 300 

elever 

704 440 

 

785 

 

1 929 

Nybyggnation 

Ätradalsskolan 300 

elever 

395 247 412 1 054 

 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader består av kalkylmässig räntekostnad och kalkylmässig avskrivning.  

 

Internräntan för 2023 föreslås vara 1,50 procent. Den föreslagna internräntan bygger på 

Ulricehamns kommuns egna upplåningskostnader. 
 

Tabell 13. Kapitalkostnader 

Typ av kostnad Ombyggnation 

Ätradalsskolan 

300 elever 

Nybyggnation 

Ätradalsskolan 

300 elever 

Ränta (Internränta 

1,50 av 

investeringsutgiften, 

första året.) 

2 207 tkr (147 

144 tkr * 1,50%) 

3 157 tkr (210 

454 tkr * 1,50%) 

Avskrivningar 

(Genomsnittlig 

avskrivningstid är 

beräknad till 33 år.) 

4 458 tkr (147 

144/33) 

6 377 tkr (210 

454/33) 

Kapitalkostnad 6 665 tkr 9 534 tkr 
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Sammanställning – Driftskostnader år 1 
Tabell 14. Driftskostnader  

Typ av kostnad Ombyggnation 
Ätradalsskolan 300 
elever 

Nybyggnation 
Ätradalsskolan 300 
elever 

Lokalvård  1 257 tkr 989 tkr 
Storkök 2 000 tkr 2 000 tkr 
Yttre skötsel  250 tkr 250 tkr 
Uppvärmning, el och 
underhåll 

1 929 tkr 1 054 tkr 

Delsumma driftskostnader, 
före kapitalkostnader  

5 436 tkr 4 293 tkr 

Kapitalkostnader 6 665 tkr 9 534 tkr 
Totalsumma av 
driftskostnader 
 

12 101 tkr 13 827 tkr 

Sammanställningen av driftskostnader visar att driftskostnaderna för ombyggnation av Ätradalsskolan för 300 elever beräknas år 1 till cirka 12 100 tkr och en 

nybyggnation av Ätradalsskolan för 300 elever beräknas år 1 till cirka 13 800 tkr. Det som är relevant att jämföra är driftskostnader före kapitalkostnader där 

kostnaden för nybyggnationerna är lägre än vad som motsvaras av skillnaden i antalet elever. Det är dessa kostnader som får stor effekt i 

livscykelkostnadsanalysen. Energianvändningen är ofta en stor del av de framtida driftskostnaderna. Ofta går det att påverka energibehovet genom att välja en 

mer energieffektiv teknisk lösning när investeringen görs. Som framgår ovan är kostnader för uppvärmning, el och underhåll i nybyggnationen lägre än både 

ombyggnationen och de befintliga kostnaderna för uppvärmning, el och underhåll. 
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4.4.3 Sammanfattning 
Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för ombyggnation 

av Ätradalsskolan 300 elever till cirka 147 mnkr och för nybyggnation av Ätradalsskolan 300 

elever till cirka 210 mnkr. Driftskostnaderna för ombyggnation av Ätradalsskolan beräknas 

till cirka 12,1 mnkr. Driftskostnaderna för nybyggnation av Ätradalsskolan beräknas till 13,8 

mnkr. Det gäller att vara medveten att samtliga driftskostnader inte är tillkommande 

kostnader då det idag finns driftskostnader för Ätradalsskolan. För alternativet med 

ombyggnation av Ätradalsskolan tillkommer kostnader för evakuering exklusive skolskjuts på 

10,6 mnkr samt kostnader för rivning av befintlig idrottshall på 2,8.mnkr. För alternativet 

med nybyggnation tillkommer kostnader för rivning på 12,8 mnkr inklusive rivning av 

idrottshall 2,8 mnkr.    

 

4.5 LCC-kalkyl för de två valda alternativen; 
ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever i 
jämförelse med nybyggnation Ätradalsskolan 
300 elever  

4.5.1 Antaganden 
Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,50% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
Restvärde: Tillämpas på nybyggda delar med utgångspunkt från komponentavskrivningar. 
Verksamhet fastighet har bedömt att 35% av investeringsutgiften på nybyggnation har ett 
värde även efter 33 år. 
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4.5.2 LCC-kalkyl 
 

Kalkylpost  Ombyggnation Ätradalsskolan  Nybyggnation Ätradalsskolan   
 

  300 elever    300 elever 

 
Avskrivningstid 33 år    33 år    
Total byggyta (BTA) 6 986 kvm inkl. idrottshall 1 772 kvm  5 492 kvm inkl. idrottshall 1 772 kvm   
Investeringsutgift 144 144 tkr    210 454 tkr    
Underhåll  785 tkr/år    412 tkr/år   
Elenergi, år 0 440 tkr    247 tkr    
Värmeenergi, år 0 704 tkr    395 tkr    
Lokalvård, år 0 1 257 tkr    989 tkr    
Kost, år 0  2 000 tkr    2 000 tkr 
Yttre skötsel  250 tkr/år    250 tkr/år  
 
LCC-resultat Ombyggnation Ätradalsskolan  Nybyggnation Ätradalsskolan   

 
   

  300 elever    300 elever 

Nuvärde investering 144 144 tkr    210 454 tkr    
Nuvärde underhåll 28 241 tkr    14 822 tkr    
Nuvärde energi 59 760 tkr    33 536 tkr    
Nuvärde lokalvård 30 154 tkr    23 725 tkr    
Nuvärde kost  47 977 tkr    47 977 tkr    
Nuvärde yttre skötsel 5 997 tkr    5 997 tkr 
Nuvärde restvärde 9 605 tkr    45 066 tkr     
 
Summa nuvärde 309 668 tkr   291 445 tkr   
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4.5.3 Känslighetsanalys 
Vid känslighetsanalyserna är det enbart en parameter som förändras. Övriga är oförändrade. 
Följande antaganden gäller: 

Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,50% 
Inflation:   2,00% 
Energipriser utöver inflation:  2,00% 

4.5.3 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl 
 
Ombyggnation Ätradalsskolan  
   
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,00%  1,50% 
Energipriser  1,00%  3,00% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
Nybyggnation Ätradalsskolan  
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  1,50%  5,00% 
Energipriser  1,00%  3,00% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 
 
Alternativ    Bästa utfall  Värsta utfall 
Ombyggnation Ätradalsskolan 271 878 tkr  332 742 tkr  
Nybyggnation Ätradalsskolan 285 587 tkr  317 931 tkr 
 
Kommentarer 
Känslighetsanalysen visar att alternativet med att bygga en ny skola innebär minst osäkerhet 
i utfallet för den samlade livscykelkostnaden. Vid det bästa tänkbara utfallet blir 
livscykelkostnaden 285 587 tkr medan vid det värsta tänkbara utfallet uppgår 
livscykelkostnaden till 317 931 tkr. Alltså en skillnad på 32 344 tkr. När det gäller alternativet 
med ombyggnation varierar livscykelkostnaden mellan 271 878 tkr och 332 742 tkr. Alltså en 
skillnad på 60 864 tkr.  

4.5.4 Analys 
Den översiktliga LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ny 
skola för 300 elever. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 291 445 tkr 
jämfört med 309 668 tkr för att bygga om Ätradalsskolan.  
 
Känslighetsanalyser visar inte på entydig slutsats om vilket alternativ som är mest 
ekonomiskt fördelaktigt. I känslighetsanalyser med högre kalkylränta blir alternativet med 
att bygga om Ätradalsskolan lägre än att bygga en ny skola. Vid en kalkylränta på 5% blir den 
skillnaden 23 501 tkr. I känslighetsanalyser med lägre eller högre energipriser blir 
alternativet med att bygga en ny skola lägre än att bygga om Ätradalsskolan. Med 
energipriser som ökar 3% utöver inflationen blir den skillnaden 24 132 tkr. I 
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känslighetsanalyser med restvärde 0 blir alternativet med att bygga om Ätradalsskolan lägre 
än att bygga en ny skola. Skillnaden uppgår till 17 239 tkr.  
 
Utifrån när olika parametrar kombineras till ett bästa och värsta utfall i känslighetsanalyser 
innebär alternativet med att bygga en ny skola minst osäkerhet i utfallet för den samlade 
livscykelkostnaden. Vid det bästa tänkbara utfallet blir livscykelkostnaden 285 587 tkr medan 
vid det värsta tänkbara utfallet uppgår livscykelkostnaden till 317 931 tkr. Alltså en skillnad 
på 32 344 tkr. När det gäller alternativet med ombyggnation varierar livscykelkostnaden 
mellan 271 878 tkr och 332 742 tkr. Alltså en skillnad på 60 864 tkr. 
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5 Slutsatser 
Behov 

Sektor lärande beräknar kapaciteten vid Ätradalsskolan till 300 elevplatser. Maximal 

kapacitet vid befintliga högstadieskolor är då sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 

590 och Ätradalsskolan 300 elevplatser). Vid skolstart 25 augusti 2021 gick 578 elever vid 

Stenbocksskolan och 241 elever vid Ätradalsskolan. Totalt 819 elever. Totalt antal invånare i 

kommunen i åldersgruppen 13-15 år 2021 är 857. Det innebär att 38 av dessa barn (857 

minus 819) går i högstadieskolor i andra kommuner.  

 

Totalt antal elever år 2030 i åldern 13-15 år beräknas enligt huvudprognosen vara 962 

stycken. Enligt målprognosen är de samma år 989 stycken. De elever som beräknas gå i 

kommunal skola i Ulricehamns kommun är enligt huvudprognosen 931 stycken och enligt 

målprognosen 958 stycken. År 2040 beräknas elevantalet vara 975 stycken enligt 

huvudprognosen och 1036 enligt målprognosen. De elever som beräknas gå i kommunal 

skola i Ulricehamns kommun är enligt huvudprognosen 942 stycken och enligt 

målprognosen 1002 stycken. 

 

Vid Stenbocksskolan beräknas det år 2030 enligt huvudprognosen gå 696 elever, enligt 

målprognosen beräknas det vara 723 stycken. År 2040 beräknas det gå 689 elever enligt 

huvudprognosen och 749 elever enligt målprognosen. Motsvarande elevantal för 

Ätradalsskolan år 2030 enligt huvudprognosen är 235 elever. År 2040 beräknas elevantalet 

vara 253 enligt huvudprognosen. För Ätradalsskolans del finns ingen målprognos för år 2030 

och 2040.  

 

I takt med att de stora kullarna i F - 6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar platsbehovet. 

Stenbocksskolans (590 elever) och Ätradalsskolans (300 elever) sammanlagda kapacitetstak 

(890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024. När kapacitetstaket är nått 

måste lokalbehovet vid Stenbocksskolan lösas genom exempelvis moduler. Möjligheten att 

skapa attraktiva kombinationer för lärartjänster vid Ätradalsskolan, heltid som norm samt 

likvärdig utbildning för elever vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan bör också värderas.  

 

Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt 

lärande. I vårt digitaliserade samhälle behöver vi miljöer för lärande baserat på forskning, 

kunskap och erfarenheter mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på 

att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men 

brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och ibland stuprörstänk som hindrar 

skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljön pedagogiska egenskaper kommer att spela 

en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska 

miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetents 

personal.  

Utifrån befolkningsprognosen 2021-2040 bör den sammanlagda kapaciteten vid kommunens 

tre högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet på 300 

elevplatser, vilket den också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 elever 
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och att det ska vara samma antal paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra 

paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i centralorten bör då ha en sammanlagd 

kapacitet på ungefär 800 elevplatser. Den ena skolan i centralorten bör dimensioneras för 

375 elevplatser med fem paralleller i varje årskurs. Den andra skolan bör då dimensioneras 

för 450 elevplatser med sex paralleller i varje årskurs. Detta blir en sammanlagd kapacitet på 

825 elevplatser i centralorten. Antal elever per klass brukar variera över tid och är vissa år 

färre än 25 elever och andra år fler än 25 elever. Detta bör tas med i beräkningen av 

klassrummens yta och ventilation i funktionsprogrammet. Åtminstone en av skolorna i 

centralorten ska vara möjlig att bygga ut i en framtid, om behov finns.  

Generellt tidsperspektiv 

Preliminär byggstart alternativt renoveringsstart för Ätradalsskolan är läsårsstart 

2025/2026. En ny alternativt renoverad skola kan då preliminärt stå klar till läsårsstart 

2027/2028. Vid nybyggnation kan en ny skola byggas i upp till två plan. Beslutas en ny skola 

byggas i fler plan måste detaljplanen justeras vilket tar extra tid och kan fördröja processen. 

Ny skola på Ätradalsskolans område 

Vid byggnation av en ny skola på nuvarande Ätradalsskolans område sker detta jämte 

nuvarande Ätradalsskolans lokaler. Under byggnationsperioden går eleverna kvar i den 

nuvarande skolans lokaler. Evakuering av eleverna till moduler behöver således inte ske. 

En ny fullstor idrottshall behöver byggas då den gamla är i ett sådant skick att den behöver 

rivas. Ytan beräknas till 12,4 kvm per elev BTA exklusive idrottshall. Hänsyn är tagen till att 

matsalen behöver utökas då eleverna vid Timmele skola äter lunch vid Ätradalsskolan. 

Friytan överstiger 20 kvm per elev med råge. Någon arkitektritning finns inte för detta 

alternativ utan skolans yta, investeringsutgifter och kostnader är beräknade efter schabloner. 

Renovering av Ätradalsskolans lokaler för 300 elever 

För detta alternativ har Accent arkitekter tagit fram ett förslag på ritningar. Dessa finns 

redovisade i bilaga 2. För detta alternativ behöver samtliga elever evakueras under den 

tvåårsperiod det tar att renovera lokalerna. Moduler kan sättas upp jämte nuvarande 

Ätradalsskolan, fördelen är att befintlig skolskjuts ej påverkas. Alternativt kan moduler sättas 

upp vid Ubbarp 8:16 eller på Tingslyckan 8. Ökade kostnader för skolskjuts tillkommer vilka 

finns redovisade i de nedanstående avsnitten. Fördelen med en sådan placering är att 

modulerna kan samutnyttjas då Stenbocksskolan renoveras, alternativt det byggs en ny skola 

på Stenbocksområdet. 

Ekonomi 

Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för ombyggnation 

av Ätradalsskolan 300 elever till cirka 147 mnkr och för nybyggnation av Ätradalsskolan 300 

elever till cirka 210 mnkr. Driftskostnaderna för ombyggnation av Ätradalsskolan beräknas 

till cirka 12,1 mnkr. Driftskostnaderna för nybyggnation av Ätradalsskolan beräknas till 13,8 

mnkr. Det gäller att vara medveten att samtliga driftskostnader inte är tillkommande 

kostnader då det idag finns driftskostnader för Ätradalsskolan. För alternativet med 

ombyggnation av Ätradalsskolan tillkommer kostnader för evakuering exklusive skolskjuts på 

10,6 mnkr samt kostnader för rivning av befintlig idrottshall på 2,8.mnkr. För alternativet 

med nybyggnation tillkommer kostnader för rivning på 12,8 mnkr inklusive rivning av 

idrottshall 2,8 mnkr.    
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Den översiktliga LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ny 
skola för 300 elever. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 291 445 tkr 
jämfört med 309 668 tkr för att bygga om Ätradalsskolan.  
 

Utifrån när olika parametrar kombineras till ett bästa och värsta utfall i känslighetsanalyser 
innebär alternativet med att bygga en ny skola minst osäkerhet i utfallet för den samlade 
livscykelkostnaden. Vid det bästa tänkbara utfallet blir livscykelkostnaden 285 587 tkr medan 
vid det värsta tänkbara utfallet uppgår livscykelkostnaden till 317 931 tkr. Alltså en skillnad 
på 32 344 tkr. När det gäller alternativet med ombyggnation varierar livscykelkostnaden 
mellan 271 878 tkr och 332 742 tkr. Alltså en skillnad på 60 864 tkr. 
 

Bedömning av olika aspekter 

För flera av de utvärderade aspekterna är det likvärdigt mellan alternativen. Bland annat 

gäller detta sektor lärandes bedömning att få en bra pedagogisk skolmiljö. Bedömningen är 

att det går att få en likvärdigt bra skolmiljö i båda alternativen. Gällande säkerhets- och 

krisberedskapsaspekter är bedömningen från förvaltningens säkerhetssamordnare och 

krisberedskapssamordnare, att det bästa alternativet är att bygga nytt. Lokalerna kan då helt 

anpassas efter den nya tidens krav och att man ser till att det inte skapas dolda konfliktytor. 

Det är också enklare att kunna anpassa lokalerna ur ett krisberedskapsperspektiv.  

 

Gällande ekonomin visar livscykelkostnadsanalysen (LCC-kalkylen) att det är mest 

fördelaktigt att bygga en ny skola över tid. Trots högre investeringsutgifter blir 

driftskostnaderna över tid lägre då lokalytan är mindre och används mer resurseffektivt. En 

ny byggnad är också mer energieffektiv än en gammal byggnad. Gjorda känslighetsanalyser 

stödjer också detta utfall. Kostnader för rivning av nuvarande Ätradalsskolan vid 

nybyggnation och moduler för evakuering vid renovering är ungefär lika stora. De bedöms ta 

ut varandra då de är preliminärt uppskattade. 

 

Ur trafiksynpunkt går det vid nybyggnation att se till att eleverna från Timmele skola inte 

behöver gå över parkeringen för att nå matsal, skolbibliotek och hemkunskapssalar. De får en 

säkrare väg till en ny Ätradalsskola. 

 

Gällande detaljplan så är förutsättningarna desamma för båda alternativen. Vid 

nybyggnation medger planen att bygga i två våningar. Är önskemålen att bygga tre eller fler 

våningar måste detaljplanen justeras vilket tar tid. Förutsättningarna avseende 

markförhållanden och naturvärden utgör inga hinder och är också likvärdiga för de båda 

alternativen. Inga konflikter finns med önskemål eller behov från andra kommunala 

verksamheter. 

Hållbarhet och klimataspekter har inte varit utredningsgruppens uppdrag att utreda. 

Förvaltningens miljöstrateg har dock bidragit med generella synpunkter vid alternativen att 

renovera eller bygga nytt.  

Utredningsgruppens samlade bedömning 

Utredningsgruppens samlade bedömning är att en byggnation av en ny skola är det bättre 

alternativet.  
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Bilaga 1 
 

Riskanalys och åtgärder 

Riskanalys genomfördes i utredningsgruppen 210622. Uppföljning och uppdatering gjordes i utredningsgruppen 211028, 220111 samt 220524. 

 

D= Delutredning 

D1 = En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad (Delutredning klar 211214.) 

D2 = Skola två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

D3 = Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 

D4 = Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande Stenbocksskolan 

Här återfinns de risker som framkom vid riskanalysen för delutredningarna samt åtgärder för riskreducering/eliminering. Ansvar för åtgärderna och hur 

dessa följs upp finns också med. Sannolikhet och konsekvens är bedömda efter en sexgradig skala. Riskbedömningen fås fram genom att multiplicera värdena 

för sannolikhet och konsekvens. Riskbedömningen kommer att uppdateras under varje delutredning. 

Riskerna är färgsatta enligt riskmatrisen efter riskbedömning som gröna (1-6), gula (7-16) eller röda (17-36) 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Befolkningsprognos (D2, D3, D4) Tre prognoser kommer att göras, målprognos, 

huvudprognos och dämpad prognos. Vilken ska vi utgå 

från och hur stor är risken att vi landar fel? 

PD 4 3 12 

Åtgärder 

Risken reduceras genom att varje år göra en ny befolkningsprognos och revidera den efter aktuellt nuläge. 

Uppföljning 211028 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. 

Uppföljning 220111 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. 

Uppföljning 220524 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. Ny befolkningsprognos 2022 väntas presenteras i slutet av 

augusti. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Överkapacitet (D2, D3) Risk att vi får överkapacitet av lokaler under ett antal år 

i början. 

PD 4 4 16 

Åtgärder 

Balans mellan överkapacitet och möjlighet att bygga till. Infrastrukturen måste tas hänsyn till vid utbyggnad. 

Uppföljning 211028 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

Uppföljning 220111 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

Uppföljning 220524 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Säkerhetsaspekter (D2, D3, D4) Risk att fritidsverksamhet och skolverksamhet inte 

uppfyller kraven på trygga miljöer. 

PD 3 5 15 

Åtgärder 

Säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare kopplas in i utredningsarbetet. 

Uppföljning 211028 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare har bedömt Hester 5:3, Tingslyckan 8 och Stenbockskolans område. Deras bedömning finns med i delutredning 1. 

Uppföljning 220111 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare har bedömt Hester 5:3, Tingslyckan 8, Stenbockskolans område och Ubbarp 8:16. Deras bedömning finns med i delutredning 1. 

Bedömning ska göras för de olika alternativen på Stenbocksskolans område. 

Uppföljning 220524 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare kommer att bedöma alternativen på Ätradalsskolan i början på juni 2022. Ny bedömning kommer att ske av Stenbockskolans 

område och Ubbarp 8:16. Bedömning ska göras för de olika alternativen på Stenbocksskolans område. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Ekonomi (D2, D3, D4) Att nybyggnation/ombyggnation/renovering blir dyrare 

än beräknat. 

CD 5 5 25 

Åtgärder 

Se till att få så goda underlag som möjligt utifrån placering, kringkostnader och schabloner som möjligt. Genomföra studiebesök och ta del av deras beräkningar. Ta del 

av Accent arkitekters beräkningar. 

Uppföljning 211028 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredning 1. Omvärldsbevakning av priser görs. 

Uppföljning 220111 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredningarna. Omvärldsbevakning av priser görs. 

Uppföljning 220524 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredningarna. Omvärldsbevakning av priser görs. Kriget i Ukraina och en kraftigt ökad 

inflation kan betyda att priserna behöver justeras uppåt inför byggstart. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Elever, vårdnadshavare, medarbetare 

fackliga företrädare (D2, D3, D4) 

Elever, vårdnadshavare, medarbetare och fackliga 

företrädare upplever att de inte är delaktiga. 

EJ 5 3 15 

Åtgärder 

Kommunikationsplan ska upprättas. 

Uppföljning 211028 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. 

Uppföljning 220111 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. 

Uppföljning 220524 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. Elever, vårdnadshavare, medarbetare 

och fackliga företrädare kommer att bli mer delaktiga i ett projekteringsskede. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Tidsaspekten (D2, D3, D4) Arkitektutredningarna blir inte klara i tid. CD 6 4 24 

Åtgärder 

God framförhållning med input till arkitekterna från utredningsgruppen. 

Uppföljning 211028 

Denna risk hör till delutredning 2 som inte påbörjats ännu. Däremot finns en pågående dialog med arkitekterna och uppdrag kommer att ges så snart det är möjligt. 

Uppföljning 220111 

Denna risk hör till delutredning 2, 3 och 4. Det finns en pågående dialog med arkitekterna och deras uppdrag. 

Uppföljning 220524 

Det finns en pågående dialog med arkitekterna och deras uppdrag. Uppdragen är kraftigt försenade. Delutredning 3 ska vara klar 30 maj, delutredning 4 ska vara klar 30 

juni och delutredning 2 beräknas klar 30 september. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Logistik vid alternativet ombyggnation av 

Stenbocksskolan. (D2, D3, D4) 

Svårigheter att hitta ersättningslokaler för eleverna i 

tillräcklig omfattning och plats för dessa. 

PL 4 4 16 

Åtgärder 

Evakuering till ny skola och eventuellt Ätradalsskolan. 

Uppföljning 211028 

Risken hör till delutredning 2, 3 och 4 som inte påbörjats ännu. Det är möjligt att också moduler kan vara en del av en lösning. 

Uppföljning 220111 

Risken hör till delutredning 2, 3 och 4. Moduler kommer att vara en del av en lösning. Beräkningar av yta och omfattning av moduler kommer att genomföras och 

redovisas i delutredningarna. 

Uppföljning 220524 

För delutredning 3, om alternativet renovering väljs, måste eleverna evakueras till moduler antingen jämte nuvarande Ätradalsskolan, alternativt bussas in till moduler 

vid Ubbarp 8:16 eller Tingslyckan 8. Moduler kommer sannolikt att vara en del av en lösning också för Stenbocksområdet. Beräkningar av yta och omfattning av moduler 

kommer att genomföras och redovisas i delutredningarna. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Ekonomi (D4) Svårt att få Stenbocksskolans lokaler areaeffektiva och 

välanpassade till förvaltningens behov av kontorslokaler. 

Svårigheter att beräkna kostnaderna. 

CD 4 4 16 

Åtgärder 

Ta upp frågan med LSG hur vi ska utforma framtidens kontorslokaler. 

Uppföljning 211028 

Risken hör till delutredning 4 som inte påbörjats ännu. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor 

har lagts till som ett alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. 

Uppföljning 220111 

Risken hör till delutredning 4. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor har lagts till som ett 

alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. Lösningen kommer att diskuteras med 

arkitekterna. 

Uppföljning 220524 

Risken hör till delutredning 4. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor har lagts till som ett 

alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. Arkitekterna har i uppdrag att rita och räkna på 

detta alternativ som en del av hybridalternativet på Stenbocksskolans område. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Arbetsmiljö (D2, D3) Risk med elevers och lärares arbetsmiljö i förhållande till 

likvärdig utbildning, måluppfyllelse och lokalernas 

ändamålsenlighet enligt läroplan. (Ny risk 220111.) 

PD 4 5 20 

Åtgärder 

Skyndsamt se till att delutredningarna blir klara inom angiven tidsram inför politiska beslut.  

Uppföljning 220524 

Kommunfullmäktige beslutade 19 maj om högstadieskolornas placering. Delutredningarna beräknas bli klara andra hälften av oktober 2022. Därefter kan politiken 

besluta om vilket av de fyra alternativen på Stenbocksskolans område man vill gå vidare med. För Ätradalsskolans del bör politiken kunna fatta beslut efter 

presentationen i LSG 14 juni. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

D2, D4 Risk med att förlora arkitektoniska och 

kulturmiljövärden i Stenbocksskolans befintliga lokaler. 

RE 4 4 16 

Åtgärder 

En fördjupad kulturmiljölinventering och antikvarisk förprojektering behöver göras inför en upphandling. Kvalitativ utvärderingsmodell ska tas fram vid upphandling av 

arkitekt. 

Uppföljning 220524 

Ny risk 220524. 

 

 

 



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

45 

Riskvärdering - matris 
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Definitioner av sannolikhet och konsekvens 

Använd definitionerna av sannolikhet och konsekvens i tabellen nedan som vägledning vid bedömning, 

några knivskarpa gränser mellan de olika värdena finns inte. Använd därefter riskmatrisen för att kunna 

bedöma risken. Denna riskbedömning ska inte sammanblandas med den som görs inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Bruttolistan med riskerna, riskområde, riskbedömning mm läggs därefter 

in i intern kontrollmodulen i Stratsys. Gör riskbedömningen för samtliga risker ni kommit fram till i 

bruttolistan. 

Sannolikhet – ett begrepp som uttrycker möjligheten för ett visst utfall 

Värde Sannolikhet 

Definition (Något i definitionen bedöms vara uppfyllt för att ett visst 

värde ska komma ifråga, några absoluta gränser finns inte. Hur ofta 

något bedöms inträffa är ungefärligt.) 

6 
Mycket hög 

sannolikhet 

Mycket troligt att det inträffar, bara en tidsfråga när. Förekommer 

ofta (från dagligen till några gånger/månad). 

5 
Hög 

sannolikhet 

Troligt att det inträffar. Förekommer relativt ofta (ibland, någon 

gång/månad) 

4 
Ganska 

sannolik 

Ganska troligt att det inträffar. Förekommer ganska sällan (någon 

eller några gånger/år) 

3 
Låg 

sannolikhet 

Mindre troligt att det inträffar. Förekommer sällan (mer sällan än 1 

gång/år). 

2 
Mycket låg 

sannolikhet 

Mycket låg sannolikhet för att det kan inträffa. Förekommer mycket 

sällan (någon eller några gånger/10 år). 

1 Osannolik Det är inte troligt att det överhuvudtaget inträffar. 

Konsekvens – en följd av en händelse eller situation.  

Värde Konsekvens 
Definition (Något i definitionen, ej allt, bedöms vara uppfyllt för att 

ett visst värde ska komma ifråga.) 

6 Katastrofal 

Förödande för verksamheten eller mycket stora produktionsbortfall 

och kostnader, mycket långvariga störningar i verksamheten. 

Dödsfall, första hjälpen, AFS 1999:7. 

5 
Mycket 

allvarlig 

Stora produktionsförluster eller stora kostnader, långvariga 

störningar i verksamheten. Mycket allvarliga personskador, första 

hjälpen, AFS 1999:7. T ex förlust av kroppsdel eller jämförbart. 

4 Allvarlig 

Ganska stor påverkan på verksamheten med produktionsförluster 

eller måttliga kostnader. Mindre personskador, första hjälpen, AFS 

1999:7. T ex bruten arm eller liknande. 

3 Begränsad 
Begränsad påverkan på verksamheten eller mindre kostnader. Små 

personskador, första hjälpen, AFS 1999:7. T ex sår, blessyrer. 

2 
Mycket 

begränsad 

Mycket begränsad påverkan på verksamheten eller små kostnader. 

Mycket små personskador, första hjälpen, AFS 1999:7, 

plåsterskador. 

1 Obetydlig Inga personskador, inget produktionsbortfall, mycket låga kostnader 
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Bilaga 2 
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Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken 2022 
Dnr 2022/624 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 38 dokument. 
Förvaltningen har i några fall ändrat arbetssätt som leder till att dokumenten bör utgå. För 
flera dokument föreslås tidssättningen förlängas eftersom varken lagstiftning eller arbetssätt 
inom förvaltningen har ändrats och för några dokument föreslås förändring av 
ansvarssättningen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-22 från kanslichef  
2 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-22 

Tjänsteskrivelse Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken 2022 
Diarienummer 2022/624, löpnummer 4568/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i 
författningshandboken antas. 
 
Sammanfattning 
I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 38 dokument. 
Förvaltningen har i några fall ändrat arbetssätt som leder till att dokumenten bör utgå. För 
flera dokument föreslås tidssättningen förlängas eftersom varken lagstiftning eller arbetssätt 
inom förvaltningen har ändrats och för några dokument föreslås förändring av 
ansvarssättningen. 
 
 
Ärendet 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika 
styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga nämnder.  
 
Dessa styrdokument benämns strategi, program, plan, policy, riktlinjer, regler och återfinns i 
den kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. I denna översyn 
behandlas 38 av dokumenten i författningshandboken. 
 
Enligt kommunens Riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst 
fyra år. Alla befintliga styrdokument i författningshandboken har tidsatts, det vill säga att de 
fått ett angivet år då de senast ska revideras, förnyas eller upphöra att gälla, efter politiskt 
beslut. 
 
För närvarande finns 179 styrdokument i författningshandboken, varav några är antagna för 
15-20 år sedan. Föreslagna förändringar anges i bilagan Årlig översyn av styrdokument i 
författningshandboken 2022. 
 
Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas. 
Förvaltningen har i vissa fall ändrat arbetssätt som leder till att dokumenten bör utgå. För 
flera dokument föreslås tidssättningen förlängas eftersom varken lagstiftning eller arbetssätt 
inom förvaltningen har ändrats. För några dokument föreslås förändring av 
ansvarssättningen. 
 
Förvaltningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2015 §114 att kommunfullmäktige 
respektive kommunstyrelsen ges uppdraget att årligen ta ställning till de styrdokument som 
under året är aktuella för att upphöra gälla. I samband med kommande revideringar kommer 
styrdokumenten successivt att klassificeras och benämnas i enlighet med antagna riktlinjer 
för styr- och ledningssystem. 
 
Beslutsunderlag 
1 Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken 2022 
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1 Dokumenten i författningshandboken 
Den kommunala verksamheten styrs, förutom av lagar och författningar, i huvudsak av olika styrdokument som antagits i kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen eller övriga nämnder. Dessa styrdokument återfinns i den kommunala författningshandboken för Ulricehamns kommun. För 
närvarande (2022-11-22) finns 179 styrdokument i författningshandboken. De är fördelade på följande kategorier: 

- Strategier  
- Program  
- Plan  
- Policy  
- Riktlinjer  
- Regler  

Enligt Riktlinjerna för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år, sedan krävs en revidering och/eller ett nytt beslut om 
dokumentet ska fortsätta att gälla.  
 
I denna bilaga återfinns 38 dokument som ska behandlas, de flesta föreslås få förlängd tidssättning, för några föreslås en förändring av ansvaret, 
några föreslås utgå ur författningshandboken. De flesta dokument i sammanställningen är tidsatta till 2022. Det anges också vilket år och i 
vilken instans som ursprungligen beslutat om styrdokumentet, ansvarig chef samt kommentarer med förslag till nytt beslut för varje 
styrdokument.  
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2 Strategi 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KF/nämnd, år) 
Tidsättning (tid då 
dokumenten ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Ledningsfilosofi KS 2005 2023 Personal C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2024 med hänvisning till 
att visionen behöver vara 
fastställd för att arbete 
påbörjas. 
 
Ansvarig chefs titel har 
ändrats från personalchef 
till HR-chef vilket också 
ändras i dokumentet. 

Ulricehamns kommun - 
En landsbygdsstrategi i 
tre delar 

KF 2017 2022 Kansli C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Ansvaret föreslås flyttas 
från kanslichef till 
kommunchef då NUAB 
ska arbeta med den 
framöver. 
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3 Program 
 

Dokument (namn) Dokumentet antaget 
(KF/KF/nämnd, år) 

Tidsättning (tid då 
dokumenten ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Kommunalpolitiskt 
handlingsprogram 2019-
2022 

KF 2019 2022 Kommun C Dokumentet föreslås utgå 
med hänvisning till att ny 
tas fram av det politiska 
styret 

Program för uppföljning 
av privata utförare 

KF 2022 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Ansvaret föreslås flyttas 
från kommunchef till 
ekonomichef 
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4 Plan 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KF/nämnd, år) 
Tidsättning (tid då 
dokumenten ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

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

KF 2019 2022 Kansli C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 med hänvisning till 
att ny plan tas fram under 
första året i ny 
mandatperiod 

Intern kontrollplan 2022 KS 2022 2022 Kommun C Dokumentet föreslås utgå 

Jämställdhetsplan för 
Ulricehamns kommun 

KS 2016 2022 HR-Chef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Plan mot våld i nära 
relationer 

KS 2015 2022 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Tillsynsplan 2021 Miljö- och byggnämnden 2021 SC MSB Dokumentet föreslås utgå 

Verksamhetsplan 
folkhälsoarbetet 2022 

KS 2021 2022 Kansli C Dokumentet föreslås utgå 
med hänvisning till att 
verksamhetsplan för 2023 
är beslutad 
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5 Policy 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KF/nämnd, år) 
Tidsättning (tid då 
dokumenten ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Arbetsmiljöpolicy KF 2018 2013 HR-chef Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2025 

Ulricehamn-  
en lärande organisation 

KS 2015 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2024 med hänvisning till 
att visionen behöver vara 
fastställd för att arbete 
påbörjas 

Ansvaret föreslås flyttas 
från kommunchef till HR-
chef 
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6 Riktlinjer 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KF/nämnd, år) 
Tidsättning (tid då 
dokumenten ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Riktlinje för anhörigstöd KS 2018 2022 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Riktlinjer för antagande av 
detaljplaner  

KF 2019  2023 SC MSB Dokumentet föreslås utgå 
med hänvisning till att en 
rutin tas fram istället. 

Normer för belysning för 
ny- och kompletterings-
utbyggnader av gatu- och 
vägbelysningsanläggningar 
och på gång- och 
cykelvägar 

KF 1999 2022 SC MSB Dokumentet föreslås utgå 

Riktlinjer för boendestöd KS 2016 2022 SC välfärd  Dokumentet föreslås utgå 

Förvaltningsplan för 
Ulricehamns kommuns 
museisamling 

KS 2019 2022 SC service Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Grönplan Ulricehamns stad KS 2001 2022 SC MSB Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 
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Riktlinjer för handläggning 
enligt LSS  

KS 2014 2022  SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Riktlinjer för 
biståndshandläggning 
enligt SOL 

KS 2013 2022 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Skötselplan för grönytor  KS 2001 2022 SC service Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Riktlinjer för 
socialpsykiatrin 

KS 2013 2022  SC välfärd Dokumentet föreslås utgå 

Riktlinjer för utstakning 
och lägeskontroll 

Miljö och byggnämnd 
2021 

2022 SC MSB Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Riktlinjer för styr- och 
ledningssystem 

KF 2018 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Uppvaktning av svenska 
mästare och jubilerande 
föreningar 

KF 2019 2022 SC service Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2026 
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7 Regler 
Dokument (namn) Dokumentet antaget 

(KF/KF/nämnd, år) 
Tidsättning (tid då 
dokumenten ska 
revideras eller 
upphöra att gälla) 

Ansvar Förslag till beslut 

Delegationsordning 
Individnämnden  

Individnämnden 2021 2022 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Instruktion för 
kommunchefen 

KS 2018 2022 Kansli C (KS) Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Regler för intern kontroll KF 2015 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Internpriser på lokaler KF 1999 2022 SC service Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Reglemente för 
individnämnden 

KF 2018 2022 SC välfärd Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Ansvaret föreslås flyttas 
från sektorschef välfärd 
till kanslichef 

Reglemente för 
krisledningsnämnden 

KF 2018 2022 Kansli C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 
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Bolagsordning NUAB KF 2018 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Ägardirektiv NUAB KF 2018 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Bolagsordning 
Ulricehamns Stadshus AB 

KF 2018 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Ägardirektiv  
Ulricehamns Stadshus AB 

KF 2018 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Bolagsordning STUBO KF 2018 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Ägardirektiv STUBO KF 2018 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Bolagsordning UEAB KF 2018 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 

Ägardirektiv UEAB KF 2018 2022 Kommun C Dokumentet föreslås 
förlängas till och med 
2023 
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§  
 

Regler för inkallande av ersättare 2023-2026 
Dnr 2022/766 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2023-2026 
C- 
KD-  
L-  
M-  
MP-  
NU-  
S- 
SD-  
V- 
 
Inom partigrupperna inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges 
beslut.  
 
Sammanfattning 
Enligt 6 kap 17 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari lämnar partigrupperna in sina önskemål 
om vilket parti som ersätter det egna partiet, när egna ersättare inte finns. Under 2023-2026. 
Kommunstyrelsen kommer då föreslå fullmäktige att besluta enligt önskemålen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-12-07 från kanslichef  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2023-2026 
C- 
KD-  
L-  
M-  
MP-  
NU-  
S- 
SD-  
V- 
 
Inom partigrupperna inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges 
beslut.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-07 

Tjänsteskrivelse Regler för inkallande av ersättare 
2023-2026 
Diarienummer 2022/766, löpnummer 4773/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2023-2026 
C- 
KD-  
L-  
M-  
MP-  
NU-  
S- 
SD-  
V- 
 
Inom partigrupperna inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges 
beslut.  
 
Sammanfattning 
Enligt 6 kap 17 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas 
tjänstgöring i nämnderna.  
 
På kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari lämnar partigrupperna in sina önskemål 
om vilket parti som ersätter det egna partiet, när egna ersättare inte finns. Under 2023-2026. 
Kommunstyrelsen kommer då föreslå fullmäktige att besluta enligt önskemålen.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Samtliga gruppledare  
Individnämnd 
Miljö- och byggnämnd 
Ulricehamns Stadshus AB 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  
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§  
 

Ej verkställda beslut kvartal 3, 2022 SoL och LSS 
Dnr 2022/595 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 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 2022-11-11 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3, 2022, SoL och LSS 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-11 

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 3, 2022 
SoL och LSS 
Diarienummer 2022/595, löpnummer 4225/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 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 tredje kvartalet 2022, det vill säga beslut som fattades under perioden 2022-04-01 – 
2022-06-30 har 1 nytt beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader.  Beslutet 
avser kontaktfamilj SoL, där personen har velat fundera över sommaren om insatsen.  
 
15 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 1 av dessa beslut avser 
korttidsvistelse LSS, personen har fått erbjudande men anhöriga vill avvakta med insatsen. 6 
beslut avser kontaktperson LSS, två av personerna har tidigare haft insatsen men den har 
avbrutits. Arbetet fortlöper att hitta lämpliga kontaktpersoner till samtliga sex besluten. 2 
beslut avser kontaktperson SoL.  Personerna har inte fått erbjudande, arbetet fortsätter med 
att hitta en lämplig kontaktperson. 4 beslut avser särskilt boende SoL, tre av personerna har 
fått erbjudande men har valt att tacka nej. En person bor på ett boende i annan kommun och 
anhörig vill avvakta. 2 beslut avser kontaktperson IFO/SoL där men inte har hittat lämplig 
uppdragstagare.  
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 4 beslut har verkställts efter tre månader. 2 beslut avser kontaktperson SoL, båda besluten 
har pågått utan att vara verkställda i systemet. 2 beslut avser särskilt boende, en person har 
fått erbjudande tidigare men har då tackat nej, en person har fått erbjudande inom tre 
månader men verkställandet skedde efter.  
 
3 beslut har blivit avslutade av annan anledning än verkställande. 1 beslut avser 
kontaktfamilj IFO/SoL, personen har fått annan insats för att tillgodose behoven. 1 beslut 
avser kontaktperson SoL och 1 beslut avser kontaktperson LSS, båda besluten har löpt ut och 
personerna önskar inte förlängning av besluten. 
 
Totalt under kvartalet, perioden 2022-04-01 – 2022-06-30 har 4 384 beslut fattats: 
 

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 162 
Funktionsnedsättning SoL 192 
Individ- och familjeomsorg SoL 1647 
Äldreomsorg SoL 2383 

 
 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3, 2022, SoL och LSS 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 3, 2022 

 

 

 

 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksamhet/lag
rum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelseår 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 2022-06-20  Personen 
har velat 
fundera över 
sommaren 
om hon vill 
ha insatsen 
och det ska 
följas upp 
snarast. 

K 2009 
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Sektor välfärd

 

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Kontakt-
person 

IFO/SoL 2022-03-16  Har blivit 
erbjuden 
kontaktperson 
220610 och 
220718 men 
tackat nej till 
båda. 

K 2007 

 

Kontakt-
person 

IFO/SoL 2022-03-30  Letar efter en 
lämplig 
kontaktperson. 
Två 
kontaktpersoner 
har tillfrågats 
men valt att 
avstå. 

M 2008 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-23  Har fått 
erbjudande 
men tackat nej. 
Vill inte flytta i 
nuläget. 

K 1936 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-24  Bor på boende 
i annan 
kommun och 
vill inte flytta 

K 1930 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-28  Har fått 
erbjudande 
men tackat nej. 
Vill inte flytta i 
nuläget. 

M 1944 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-08-03  Har fått 
erbjudande 
men tackat nej. 
Vill inte flytta i 
nuläget. 

M 1924 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Korttids-
vistelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2020-06-18  Har erbjudit 
plats men 
vårdnadshavar
na har tackat 
nej 

M 2009 

Kontakt-
person 

FN/LSS 2012-06-15 2020-
06-30 

Avbrott då Kp 
inte hade 
hälsan och pga 
pandemin. 
Avvaktade då 
pandemin 
ökade och 
planerade att 
fortsätta 
arbetet med att 
hitta ny efter 
våren 2022 . 
Än har lämplig 
KP ej hittats, 
arbete 
fortlöper. 

K 1968 

Kontakt-
person 

FN/LSS 2012-06-16 2019-
08-01 

Kontaktperson 
har ej kunnat 
tillsättas på 
grund av Covid, 
svårighet att 
hitta lämplig 
kontaktperson 

K 1963 

Kontakt-
person 

FN/LSS 2020-10-29  Har ej funnits 
lämplig person 
då uppdraget är 
för tungt och 
önskemål från 
vårdnadshavare 
om att insatsen 
skall ske 
söndagar samt 
specialkunskape
r inom tex 
psykiatri och 
teckenspråk. 

M 2008 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Kontakt-
person 

FN/LSS 2021-10-19  Arbete med att 
hitta lämplig 
kp pågår. Än 
har lämplig KP 
ej hittats, 
arbete 
fortlöper. 

M 1998 

Kontakt-
person 

FN/LSS 2021-10-13  Arbete med att 
hitta lämplig 
kp pågår. Än 
har lämplig KP 
ej hittats, 
arbete 
fortlöper. 

M 2001 

Kontakt-
person 

FN/SoL 2022-02-10  Ej hittat 
lämplig 
kontaktperson. 

M 1990 

Kontakt-
person 

FN/SoL 2022-03-20  Ej hittat 
lämplig 
kontaktperson 

 

K 1995 

Kontakt-
person 

FN/LSS 2022-02-03  Ej hittat 
lämplig 
kontaktperson 

 

M 1992 
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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 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2019-03-
19 

 2022-10-
03 

Har flera 
erbjudand
en tidigare 
men då 
valt att 
tacka nej. 
Inte velat 
flytta 
tidigare. 

M 1941 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2022-06-
28 

 2022-10-
12 

Har fått 
erbjudand
et tidigare 
men 
verkställa
ndet 
dröjdes. 

K 1935 

Kontakt-
person 

FN/SoL 2021-11-
26 

  Insatsen 
verkställd 
från och 
med 2021-
12-02. 
Uppdraget 
har pågått 
utan att 
det varit 
verkställt i 
systemet. 

K 1956 

Kontakt-
person 

FN/SoL 2021-12-
20 

  Insatsen 
verkställd 
från och 
med 2022-
01-01. 
Uppdraget 
har pågått 
utan att det 
varit 
verkställt i 
systemet. 

M 1959 
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Sektor välfärd

 
Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksamhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjsmål 
och avslut 

Kön Födelse-
år 

Kontakt-
familj 

IFO/SoL 2021-10-
01 

 2022-
06-09 
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M 2012 
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perioden visar ett underskott med 5,5 mnkr. Prognosen för hela år 2022 visar ett underskott på 
2,1 mnkr och skillnaden mot budget beräknas till +2,0 mnkr. Förbundet har hög följsamhet 
mot verksamhetens budget men avvikelser finns avseende försäljning av 
anläggningstillgångar, lägre avskrivningar p.g.a. långa leveranstider samt att förbundet nu får 
ränta på inlåning till Borås stads koncernkonto. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att godkänna delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022 
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1  Inledning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och 
ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn. Vi har 24 brandstationer som är fördelade i samtliga medlemskommuner varav två 
stationer med heltidsanställd räddningspersonal, 17 stationer med räddningstjänstpersonal i 
beredskap (RiB) och sex räddningsvärn (frivilliga). Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav 
huvuddelen är hel- eller deltidsanställd räddningstjänstpersonal. Vårt huvudkontor finns i Borås där 
förbundets övningsanläggning också finns invid Guttasjön. 
 

 
 
Förbundets geografi med stationernas spridning i de sex kommunerna som utgör SÄRF. 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram 
för förebyggande mot brand och andra olyckor samt för kommunal räddningstjänst. Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbunds (SÄRF) handlingsprogram utgår utifrån förbundets uppdrag från 
medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. 
 
Grundläggande är för både den enskilde och samhället, att det inträffar så få olyckor som möjligt och 
att konsekvensen av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Att förebygga olyckor och ge 
drabbade kunskaper som de behöver för att hantera olyckan kan därför bli avgörande. När 
individuella resurser inte räcker till ska samhället kunna erbjuda professionella och snabba 
räddningsinsatser som arbetar i samverkan med varandra. 
 
Räddningstjänstuppdraget regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förbundsordningen 
som är den överenskommelse som de sex medlemskommunerna tecknat i detta avseende. 
 

2  Vad vi vill 
Problembilder och risker kopplade till räddningstjänst, förbundsordning, nationella mål i LSO, SÄRF:s 
vision och strategiska inriktningar samt ett antal Säkerhetsmål för perioden 2020–2023 är styrande 
för verksamheten. 
Kopplingarna mellan de olika styrdokumentens mål illustreras nedan. Det fyraåriga 
handlingsprogrammets Säkerhetsmål bryts ner till ettåriga prestationsmål i verksamhetsplanen som i 
sin tur formuleras i aktiviteter.  
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Lagen om skydd mot olyckor Nationella mål 

Handlingsprogram 2020–2023 Säkerhetsmål 

Årliga verksamhetsplaner Prestationsmål 

 Aktiviteter 

SÄRF:S styrdokument och hur de hänger samman. 

 

2.1  Våra strategiska inriktningar 
För att vara en räddningstjänst i tiden och för framtiden, arbetar SÄRF strategiskt med: 
 

• att med en medarbetardriven organisation utveckla verksamheten mot en modern offentlig 
förvaltning 

• att agera och verka för Ett SÄRF 

• att god kommunikation genomsyrar hela organisationens alla led 

• att vara en kommunikativ och synlig Räddningstjänst 

• att rekrytering och kompetensförsörjning styrs av mottot rätt person på rätt plats 

• att ha god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans med intern styrning för god 
kontroll 

• att arbeta effektivt genom att göra rätt saker på rätt sätt 
 

 2.2  Våra Säkerhetsmål 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020–2023. Målen är uppdelade på Före, Under och Efter och framgår i detalj i 
uppställningen under punkt 3.3.5 Uppföljning av verksamhetens mål. 
 

2.3  Uppföljning av mål 
De fyraåriga säkerhetsmålen som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till 

prestationsmål i verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om prestationsmålen uppfylls anses 

säkerhetsmålen uppfyllda. 

 

2.4  Handlingsprogram 
Direktionen fastställde 2019-12-06 SÄRF:s vision samt övergripande mål i ett fyra-årigt 

Handlingsprogram för åren 2020 – 2023 samt reviderades programmet 2021-12-10. Visionen 

beskriver vad förbundet vill uppnå med sin verksamhet och vilken effekt som förväntas. De 

övergripande målen beskriver de områden som är prioriterade och som leder mot visionen.  

 

 2.5  Verksamhetsplan och Internbudget 
Direktionen fastställde 2021-12-10 Verksamhetsplan och Internbudget för 2022 som övergripande 

beskriver hur SÄRF avser att arbeta under året för att uppnå Handlingsprogrammets mål tillika en 
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övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i förbundets verksamhet. De övergripande 

målen har brutits ner till förbundsgemensamma prestationsmål och respektive avdelning arbetar 

utefter beslutade aktivitetsplaner för att nå dessa mål. 

 

3  Förvaltningsberättelse 
 

3.1 Händelser av väsentlig betydelse 

3.1.1 Guttasjön 

Arbetet med att stärka den inre såväl som den yttre miljön på Guttasjön, förbundets övningsområde, 

och om- och tillbyggnad av anläggningen påbörjades hösten 2021. Under byggnationen 2022 har 

förbundet haft ökande kostnader i samband med hyra av tillfälliga kontor och utbildningslokaler samt 

har det varit avbräck i verksamheten så intäkter för extern utbildning har minskat. Även pandemin 

har påverkat budgeten då flera kurser/utbildningar fick strykas under den kraftiga smittspridningen 

som skedde i Sverige under våren 2022.   

Borås Stads om- och tillbyggnad av Guttasjöns administrativa byggnad har genomförts som stod klart 

i juli 2022. Lokalerna uppfyller arbetsmiljökraven som gäller för konceptet ”friska brandmän” samt 

att personal- och bekvämlighetsutrymmen för platsbundna medarbetare har anpassade. och 

arbetsriktiga arbetsplatser som särskiljs från de gemensamma ytorna  

3.1.2 Säkerhetsskydd 

Enligt säkerhetsskyddslag 2018:585 samt säkerhetsskyddsförordningen 2018:658 åläggs det SÄRF att 

vidta förebyggande åtgärder för att: 

• skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet 

• skydda hemliga uppgifter som rör rikets säkerhet 

• skydda mot terrorism 

Ansvaret vad gäller säkerhetsskydd regleras även i Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd 

samt offentlighets- och sekretesslagen. 

Enligt säkerhetsskyddslagen, samt säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska den som bedriver 

säkerhetskänslig verksamhet utreda behov av säkerhetsskydd. Det åläggs också att verksamheten 

planerar och vidtar de säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga, samt att man kontrollerar det 

egna säkerhetsskyddet. 

Riskbilden för SÄRF förändras i takt med samhället. SÄRF genomför omvärldsbevakning för att möta 

samhället nu och i framtiden. SÄRF under 2021 och 2022 arbetat med att genomföra och 

implementera projektet säkerhet. Syftet med projektet har varit att möjliggöra att SÄRF ska kunna 

bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete för att säkerställa att verksamheten lever upp till 

samtliga interna och externa krav avseende säkerhetsskydd. 

I februari 2022 fastställdes och beslutades SÄRF:s säkerhetsskyddsanalys av Förbundsdirektören i 

enlighet med säkerhetsskyddslagen och uppdateras årligen. Samtidigt fastställdes och beslutades 

också en säkerhetsskyddsplan av SÄRF:s Säkerhetsskyddschef i enlighet med föreskrifterna om 

säkerhetsskydd och uppdateras årligen. 
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3.2 Förväntad utveckling för helåret 
Prognos för helåret 2022 är minus 2,1 Mnkr och då Internbudgeten är underfinansierad med 4,1 

Mnkr beräknas skillnaden mot budget bli plus 2,0 Mnkr.  

Underskottet i Internbudget beror på de kostnader som tillkommit på grund av förändringar i lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har ökat i samma omfattning.  

Prognos helår 2022 
Belopp i Tkr 

Belopp 

Resultat enligt Internbudget -4 149 

Resultatförbättring +2 074 

Prognos 2022 helår -2 075 

 

3.3 Styrning och uppföljning av verksamheten 

3.3.1 Intern styrning och kontroll 

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer samt 

de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 

De ska också tillse att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt (KL 2017:725).  

Förbundet ska genom att upprätta en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys ringa in de rutiner 

och processer som är viktiga att följa upp enligt en, av direktionen årligen fastställd, kontrollplan. 

Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker 

samt framtagande av åtgärdsplaner. Den årliga Internkontrollplanen beslutas av direktionen i mars 

varje år och uppföljning redovisas i Årsredovisningen. 

3.3.2 God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet följer beslutad budget och samtidigt visar att 

säkerhetsmålen enligt handlingsprogrammet uppfylls. Förbundets Handlingsprogram och uppsatta 

Säkerhetsmål avser perioden 2020 – 2023 och målen bryts ner till prestationsmål för varje enskilt år. 

Prognos för årets finansiella resultat visar på ett negativt resultat på minus 2,1 Mnkr vilket är en 

förbättring jämfört med budget med plus 2,0 Mnkr. Förbättringen beror på försäljning av 

anläggningstillgångar, lägre avskrivningar p.g.a. långa leveranstider samt att förbundet nu får ränta 

på inlåning till Borås stads koncernkonto. Följsamheten mot verksamhetens budget är hög men det 

finns avvikelser då kostnad för el och bränsle har stigit, övningsanläggningen Guttasjön har genererat 

lägre intäkter och högre kostnader under ombyggnationstiden men förbundet arbetar med att 

minimera påverkan på resultatet genom att arbeta med besparingar och att vakanshålla tjänster. 

SÄRF har en god soliditet på grund av tidigare års vinster och med en god ekonomisk hushållning bör 

det egna kapitalet användas till att täcka tillfälliga förluster. Med hänvisning till att medlemsbidraget 

2023 har, utöver ökning med PKV, fått en nivåökning med 8,9 Mnkr för att självfinansiering ska 

uppnås föreslås att direktionen för helåret 2022 beslutar att kvarvarande underskott tas mot Eget 

kapital samt att det egna kapitalet ej ska återställas.  

Uppfyllandegraden för verksamhetens prestationsmål 2022 prognosticeras till ca 100 %.  

Förbundets samlade bedömning avseende uppföljning av verksamhet och ekonomi är att målen för 

god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 2022. 
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3.3.3 Finansiellt mål 

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget och 

Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är ett nollresultat varje enskilt år. 

Direktionen beslutade 2021-06-11 om en rambudget för 2022 på 178,4 Mnkr vilket inte täcker 

verksamhetens kostnader. Underskottet i Internbudget beror på de kostnader som tillkommit på 

grund av förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).  

SÄRF redovisar ett negativt resultat för perioden januari t.o.m. augusti 2022 på 5,5 Mnkr.  

Prognosen för hela 2022 är ett negativt resultat med 2,1 Mnkr vilket är plus 2,0 Mnkr jämfört med 

budget. 

3.3.4  Verksamhetens mål 
SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner det fyraåriga 

Handlingsprogrammet till en verksamhetsplan med årliga prestationsmål. De fyraåriga 

säkerhetsmålen är uppdelade på Före, Under och Efter. Varje Säkerhetsmål är uppdelat på ett eller 

flera årliga prestationsmål. 

Som stöd för uppföljning av prestationsmål används % -andel av färdigställande.  

Detaljer om vad som har utförts för att uppnå årets Prestationsmål kommer att redovisas i årets 

Årsredovisning. 

Nedanstående prestationsmål har i snitt uppfyllts till ca 44 % och uppfyllandegraden kommer att öka 

till 100 % vid årets slut.  

3.3.5 Uppföljning av verksamhetens mål 

Säkerhetsmål 2020 - 2023, Före 
Händelse 

Prestationsmål 2022 
Måluppfyllnad 

per 31/8 
Prognos 

helår 
2022 

Den enskildes och verksamheters 
förmåga att förebygga och 
hantera bränder och andra 

olyckor ska stärkas. 

Den enskildes och verksamheters 
förmåga att förebygga och hantera 

bränder och andra olyckor ska 
stärkas genom att samordna och 

utveckla SÄRF:s utbildning, 
rådgivning och information 

56 % 100 % 

Det förebyggande skyddet mot 
brand och andra olyckor ska 

stärkas i byggnader och andra 
anläggningar via information, 

rådgivning, tillsyn, 
myndighetssamverkan och 

deltagande i plan- och 
byggprocessen. 

Effektivisera tillsyns- informations- 
och rådgivningsarbetet för att få 

bättre effekt och stärka det 
förebyggande skyddet mot brand 

och andra olyckor hos 
verksamheter och fastighetsägare. 

56 % 100 % 

 Bibehålla, stärka och fördjupa 
relationerna med förbundets 

samtliga byggnadsnämnder i syfte 
att få bättre och effektivare 

hantering mot bygglovssökare. 

50 % 100 % 

 Stärka kommunernas kunskap om 
räddningstjänstens intresseområde 

i planprocessen och/eller 
riskhantering vid detaljplanering. 

0 % 100 % 
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 Personal ska ha den kompetens 
som behövs för att kunna agera 
inom det förebyggande arbetet i 
förekommande arbetsuppgifter. 

28 % 100 % 

Verksamheters förmåga att 
hantera kemikalier, brandfarlig 

vara och explosiv vara på ett 
säkert och riskminimerande sätt 
ska stärkas genom information, 
rådgivning, tillsyn och tillstånd. 

För verksamheter klassade enligt 
LSO 2 kap 4§ eller omfattas av LBE 

ska nödvändiga åtgärder 
kontinuerligt vidtas för att minska 
risken och hindra eller begränsa 

konsekvenserna av en olycka. Även 
otillåten och felaktig hantering av 

brandfarlig och explosiv vara i 
samhället ska minska. 

0 % 100 % 

Allmänheten ska ha tillgång till 
uppdaterad information om 

riskerna vid verksamheter som 
hanterar kemikalier i en större 

omfattning. 

Information om farliga 
verksamheter som överskrider 

gränsvärdena i lag (1999:381) om 
åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor 
(Sevesolagstiftningen) ska vara 

aktuell och tillgänglig. 

66 % 100 % 

Brandskyddet i byggnader och 
andra anläggningar ska stärkas 

genom att sotning och 
brandskyddskontroll genomförs 

inom föreskrivet intervall. 

SÄRF ska ha en uppfyllnadsgrad om 
minst 95 % av rengöring (sotning) i 
respektive kommun eller minst 95 

% som helhet samt ska ha en 
uppfyllnadsgrad om minst 90 % av 
brandskyddskontroller i respektive 

kommun eller minst 90 % som 
helhet. 

100 % 100 % 

 SÄRF ska möjliggöra för enskilda att 
ha förmåga att använda, rengöra 

och detektera fel på 
uppvärmningsanordningar. 

50 % 100 % 

 

Säkerhetsmål 2020 - 2023, Under 
händelse 

Prestationsmål 2022 
Måluppfyllnad 

per 31/8 
Prognos 

helår 
2021 

Räddningsinsatser ska planeras, 
förberedas och genomföras med 

en god och likvärdig kvalité 
utefter de lokala förhållandena. 

Operativa funktioner ska vara 
dimensionerade enligt 

kontinuerligt bedömd riskbild och 
avtal. 

10 % 100 % 

 Fastställd operativ förmåga 
uppfylls genom kvalitetssäkrade 
utbildningar övningar, funktioner 

och utrustning. 

66 % 100 % 

 Säker arbetsmiljö för egen personal 
vid insatser. 

46 % 100 % 

Ha förmågan att under insats 
skydda känsliga miljöområden, 

dricksvattentäkter och 
reningsverk från verkningar av 

Genom kompetensinhämtning och 
-utveckling om lagar, regelverk, 

rutiner och metoder för att kunna 
66 % 100 % 
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släckvatten och kemikalier vid 
olyckor. 

fatta rätt beslut vid pågående 
insats. 

Via samverkan ha en god förmåga 
att hantera stora händelser med 
gemensamma ledningsresurser 

och gränslös räddningstjänst 
inom och utanför förbundets 

område. 

Organisationen ska vara anpassad 
enligt gällande lagstiftning. 

66 % 100 % 

SÄRF ska vid påfrestningar på 
samhällets infrastruktur, 

bibehålla en god beredskap för 
att rädda och skydda 

befolkningen samt civil egendom 
från verkningar av brand och 

andra olyckor. 

Genom samverkan och samarbete 
med andra aktörer i kris ska 

förbundets samlade förmåga 
resultera i proportionerliga 

inriktningsbeslut.   

0 % 100 % 

 Lägsta acceptabla nivå för 
verksamheten ska definieras och 

kvalitetssäkras. 
0 % 100 % 

Planera för att SÄRF vid krig eller 
höjd beredskap ska kunna skydda 
och rädda befolkningen samt civil 

egendom genom upptäckande, 
utmärkning och röjning av farliga 

områden samt indikering, 
sanering och andra åtgärder för 

skydd mot kärnvapen och 
kemiska stridsmedel. 

Ska ha förmåga till samverkan och 
samarbete med andra aktörer vid 
höjd beredskap och krigshändelse 
samt förmåga till proportionerligt 

inriktningsbeslut. 

66 % 100 % 

 

 

Säkerhetsmål 2020 - 2023, Efter 
händelse 

Prestationsmål 2022 
Måluppfyllnad 

per 31/8 
Prognos 

helår 
2021 

Genomföra brand-, 
olycksundersökningar och 

insatsutvärderingar i syfte att lära 
av inträffade händelser och 
utveckla räddningstjänsten i 

stort. 

Förbättringsförslag i gjorda 
olycksundersökningar följs upp och 

återkopplas till verksamheten i 
syfte att öka den operativa 

effektiviteten.   

37 % 100 % 

Efter avslutad räddningsinsats 
stödja drabbade med information 

kring behov av bevakning, 
restvärdesskydd, sanering och 

återställning. 

Kontakt med drabbade för 
återkoppling och uppföljning. 

66 % 100 % 

 Förmåga att efter en 
räddningsinsats bedöma om det 

finns behov av att utföra tillsyn vid 
de byggnader eller andra 

anläggningar som omfattas av 
insatsen. 

42 % 100 % 
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Kategori Måluppfyllnad per              
2022-08-31 

Prognos utfall för helår 

Före händelse 45 % 100 % 

Under händelse 40 % 100 % 

Efter händelse 48 % 100 % 

Totalt 44 % 100 % 

 

3.4  Utvärdering av Ekonomisk ställning 
Förbundets egna kapital uppgick efter 2022 års bokslut till 57,4 Mnkr. 

Prognosen för resultat 2022 är minus 2,1 Mnkr och prognosen för Eget kapital per 2022-12-31 är 55,3 

Mnkr vilket ska täcka ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser före 1998 samt förbundets risker. 

Eget kapital 
Belopp i Tkr 

Belopp 

Ingående balans 2022-01-01 57 413 

Prognos 2022 -2 075 

Utgående balans eget kapital 2022-12-31 prognos 55 338 

Ansvarsförbindelse 2022-12-31 prognos -12 166 

 

 

3.5  Balanskravsutredning 
Uppgift om årets balanskravsresultat ska redovisas och ska rensas från poster som inte härrör från 

den egentliga verksamheten.  

Förbundet använder inte Resultatutjämningsfond (RUR).  

SÄRF har en god soliditet på grund av tidigare års vinster och med en god ekonomisk hushållning bör 

det egna kapitalet användas till att täcka tillfälliga förluster. Kommunalförbundet redovisar ett 

prognosticerat balanskravsresultat på 0 för 2022. 

Beräkning av Balanskravsresultat 
Belopp i Tkr 

Belopp 

Ingående balanskravsresultat från 2021 -182 

Prognos för årets Resultat 2022  -  2 075 

Reducering av jämförelsestörande poster 0 

Reducering av samtliga realisationsvinster -    475 

Prognos av årets resultat 2022 efter balanskravsjusteringar - 2 550 

Användning av medel från Eget kapital 2 732 

Prognos av utgående balanskravsresultat 2022-12-31 0 

 

 

3.6  Risker och möjligheter 

3.6.1  Pensioner 

Enligt prognos från KPA per 2022-08-31 beräknas pensionskostnad för 2022 att vara oförändrad 

jämfört med budget.  
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Slutlig kostnad för helåret 2022 kommer att baseras på prognos från KPA per 2022-12-31. 

 

3.6.2  Självrisk vid stor skada 

I händelse av stor skada är SÄRF:s självrisk vid Räddningsinsats 0,02 % av aktuell kommuns 

sammanlagda skatteunderlag föregående år vilket betyder en risk på max ca 4,8 Mnkr per skada. 

3.6.3  Personal 

Det pågår en generationsväxling inom förbundet och under 2022 har fem medarbetare avgått med 

avtalspension (SAP-R) och ytterligare fem har möjlighet att gå. 

3.6.4 Prisökningar 

Det har varit höga kostnader på el och bränsle under året och ytterligare prisökningar är att vänta 

samtidigt som priser på andra inköp också blir påverkade. 
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4 Finansiella rapporter 

4.1  Periodens resultat 
Direktionen beslutade 2021-06-11 om en rambudget för 2022 på 178,4 Mnkr vilket är en höjning av 

medlemsbidraget med 2,4 % samt beslutades 2021-12-10 i samband med beslut om förbundets 

internbudget att förbundet tillfälligt kan använda eget kapital till att täcka det budgeterade 

underskottet på 4,1 Mnkr varav budgeterat underskott för perioden januari – augusti är 2,7 Mnkr.  

SÄRF redovisar ett negativt resultat för perioden januari t.o.m. augusti 2022 på 5,5 Mnkr. Resultatet 

är därmed minus 2,7 Mnkr jämfört med budget.  

Medlemsbidraget har höjts med 2,4 % samt är både verksamhetens övriga intäkter och kostnader 

högre än samma period föregående år. 

 

4.2  Resultaträkning 

Resultaträkning för perioden 
Belopp i Tkr 

Budget 
Helår 2022 

Budget 
jan - aug 

2022 

Utfall        
jan – aug 

2022 

Utfall        
jan – aug 

2021 

Prognos 
Helår 2022 

Verksamhetens intäkter 24 697 16 464 15 654 14 361 25 172 

Verksamhetens kostnader -195 841 -130 805 -133 848 -127 460 -195 841 

Avskrivningar -9 562 -6 374 -5 125 -4 834 -8 462 

Verksamhetens Nettokostnader -180 706 -120 715 -123 319 -117 933 -179 131 

Medlemsbidrag 178 442 118 961 118 961 116 203 178 442 

Finansiella intäkter 0 0 113 0 500 

Finansiella kostnader -1 886 - 1 012 -1 309 -735 -1 886 

Resultat -4 149 -2 766 - 5 554 - 2 465           -2 075 

 

4.3.  Balansräkning 

Balansräkning 
Belopp i Tkr 

2022-08-31 2022-01-01 

Maskiner och inventarier 43 591 49 151 

Pågående investering 12 763 3 618 

Långfristiga fordringar 19 4 

Anläggningstillgångar 56 373 52 773 

Kortfristiga fordringar 23 557 16 095 

Kassa och Bank 86 973 99 347 

Omsättningstillgångar 110 530 115 442 

SUMMA TILLGÅNGAR 166 903 168 215 

Ingående Eget kapital 57 452 57 412 

Resultat -5 554 40 

Eget Kapital 51 898 57 452 

Avsättningar 79 922 74 575 

Kortfristiga skulder 35 083 36 188 

Skulder 35 083 36 188 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

166 903 168 215 

Ansvarsförbindelse 12 735 13 289 
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5  Noter 

5.1 Redovisningsprinciper 
Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste 

årsredovisningen. 

Budgetuppföljning för utfall i jämförelse med internbudget visar på avvikelser som hänförs till 

säsongsvariationer, budget är jämnt fördelad över årets månader men utfall sker till stor del under 

vår och höst. 

 

6 Driftsredovisning 

6.1.  Verksamhetens intäkter 
Verksamhetens intäkter är lägre än Internbudget då SÄRF:s avtal med medlemskommunerna 

avseende Krisberedskapshandläggare är vilande samt är intäkter från extern utbildning lägre på 

grund av den ombyggnation som har pågått av Guttasjöns övningsanläggning under perioden.  

6.2  Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader är högre än internbudget på grund av säsongsvariationer men det finns några 

avvikelser på årsbasis såsom att SÄRF:s avtal med medlemskommunerna avseende 

Krisberedskapshandläggare är uppsagt samt att tjänster hålls vakanta i syfte att minimera årets 

budgeterade förlust.  

Det pågår en generationsväxling inom förbundet och fem medarbetare av tio möjliga har per 2022-

08-31 avgått med avtalspension (SAP-R).  

Pensionskostnader baseras på uppgifter från pensionsbolaget KPA och ligger i nivå med 

Internbudget.  

Kostnader för materiel och tjänster är totalt högre än budget då det varit prisökningar på el och 

bränsle samt att kostnader för Guttasjön övningsanläggning har varit högre på grund av den 

ombyggnation som pågått under perioden.  

Avskrivningar är lägre än budget då det är långa leveranstider på grund av brist på 

halvledarkomponenter. 

6.3  Finansnetto 
De finansiella intäkterna avser avkastning på förbundets likvida medel. Förbundets medel är inlånade 

till Borås Stads koncernkonto och räntan är en månads Stibor vilket för augusti blev 0,733 %. 

De finansiella kostnaderna utgör till största delen ränta på pensionsskulden för värdesäkring av 

tidigare avsättningar. 

7  Investeringsredovisning 
Förbundets investeringar består till största delen av fordon och materiel för den operativa 

verksamheten. Vid bildandet av SÄRF bestämdes det att förbundet inte ska äga några fastigheter 

utan detta är en uppgift som kvarstår för respektive medlemskommun. I undantagsfall görs 

investeringar i inventarier som är kopplat till lokaler och övningsanordningar. 
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Investeringar görs efter en långsiktig plan för att på det sättet säkerställa en jämn kvalité och en 

ekonomisk balans.  

Förbundet tillämpar komponentavskrivning av sina tillgångar. Förbundets befintliga 

anläggningstillgångar med värde som uppgår till väsentligt belopp består framför allt av brandbilar. 

Fordonen har i sin helhet samma förbrukning och nyttjandeperiod och förbundets bedömning är att 

varje fordon består av en komponent. 

 

Årets investeringar  
Belopp i Tkr 

Utfall 2022–08 

Budget 2022  
(inkl. pågående 

investeringar per 
2022-01-01) 

Prognos 
utfall helår 

Höjdfordon   7 000 7 000 

Släck/Räddningsbil 3st 4 300 12 600 12 600 

Lastväxlartank 2 st.  3 310 3 310 

Transportbilar 2 st.  975 975 

Personbilar 2 st. 172 475 475 

Övriga fordon (Terräng, RCB, FIP) och Båt  4 620 4 620 

Band till bandvagnar 876 1 500 1 500 
It, teknik 119 3 120 3 120 

Ledningscentral teknik 705 930 930 

Ombyggnation Guttasjön, Inventarier 986 1 400 1 400 

Reningsverk, slangtvätt 1 518 1 500 1 500 

Utbildningscontainer 2 959 3 500 3 500 

Räddningsutrustning 692 2 045 2 045 

Summa 12 327  42 975 42 975  
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1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är  
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna i förbundet ska även bedöma 
om delårsbokslutet är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av delårsbokslutet  
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads Revisionskontor 
och redovisas i innevarande rapport.  

Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan 
säkerställas.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är rättvisande. 
Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. Delårsgranskningen ska 
besvara följande revisionsfrågor: 

• Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer och god
redovisningssed?

• Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för förbundet?

• Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida resultat/måluppfyllelse kommer
att kunna uppnås?

• Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver särskild
uppmärksamhet inför årsbokslutet?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendation (RKR) R17 om Delårsrapport. Granskningen har utförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ansvarig.

1.4 Metod 
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning 
av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen 
har innefattat att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssamman-
draget samt att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har 
genomförts med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till 
områden där risken för väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande 
har genomförts.
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Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1  
Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av 
konton med större avvikelser mellan delåren 2021 och 2022 har utförts. Stickprov har framförallt 
gjorts på konton som inte granskats vid föregående delårsrapport. Totalt har en genomgång av 
16 kontons verifikationer genomförts.

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och skatteredovisning utförts. 
Förbundets pensionsavsättning och prognos för pensioner har granskats översiktligt.

Intervju och avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.

1.5 Projektorganisation
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands 

läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning
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2 Granskningsresultat
2.1 Lagar och rekommendationer  
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kommunal- 
förbund minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för  
verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. En årsprognos ska ingå.2

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet 
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Upplysning ska lämnas om förhållanden 
som är viktiga för bedömningen av förbundets resultat eller ställning och händelser av väsentlig 
betydelse för förbundet som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.3 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räken-
skapsåret. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt styrdokument som 
används av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och verksamhet.4 Delårsrapporten ska enligt 
kommunallagen (KL) 11 kap. 16 § överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast två 
månader efter rapportperiodens slut.5

Delårsrapporten ska innehålla:6

• en resultaträkning

• en balansräkning

• en förenklad förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under  
rapportperioden. 

Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör delårsrapport 
kan förbundet välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen tillhandahålla information i sin 
delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR R17 innehålla en samlad men översiktlig 
beskrivning av drifts- och investeringsverksamhet.7

Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid upprättandet 
av delårsrapporten.8 

Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om resultatet i delårs- 
rapporten är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om och om den uppfyller lagstiftarens 
krav och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer (RKR) avseende innehåll och 
utformning. 

Direktionens delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlems- 
kommuns kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive kommunfullmäktige 
underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta verksamheten under året, så att god  
ekonomisk hushållning kan säkerställas.9

2 LKBR, Kap 1. 3§
3 RKR R 17
4 Ibid
5 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141
6 LKBR, Kap 13. 2§
7 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142
8 Ibid
9 Se ex. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), kommunala samverkansformer, 2009, s.102-103
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2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan delårsbok-
slutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i  
redovisningssystemet.

2.2.1 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.3 Resultat- och balansräkning
Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en delårsrapport 
redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående räkenskapsår, prognos för 
resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande räkenskapsår.

I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i balansräkningen i en del-
årsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för närmast föregående räkenskaps utgång. 

Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och balansräkning 
enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. Delårsrapporten bör också 
innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. 

SÄRF upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta månader. Detta är 
inom den tidsram som anges i LKBR. 

Delårsrapporten innehåller:

• Resultaträkning

• Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period närmast
föregående räkenskapsår

• Balansräkning

• Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut

• Förenklad förvaltningsberättelse

• Översiktlig beskrivning av drift- och investeringsverksamhet

• Helårsprognos

• Årsbudget

Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för SÄRF överensstämmer 
med uppställningen i senaste årsredovisningen.  

2.4 Förvaltningsberättelse
Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig förvaltningsberättelse, 
utan bara en förenklad förvaltningsberättelse. 

Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Revisionskontoret bedömer att 
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förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av SÄRF:s verksamhet, upp- 
lysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt 
andra förhållanden av vikt. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god ekonomisk hushållning 
kommer uppnås och följts i enlighet med RKR R17. Revisionskontoret konstaterar att förvalt-
ningsberättelsen i SÄRF:s delårsrapport innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och 
att framställningen i allt väsentligt är deskriptiv. I delårsrapporten genomför Direktionen en 
samlad bedömning om målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 2022. 

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett underskott om 5,5 mnkr för perioden 
1 januari 2022 till 31 augusti 2022. Budgeten för 2022 är underfinansierad med 4,1 mnkr.10

Den underfinansierade budgeten beror i huvudsak på kostnader som tillkommit på grund av 
förändringar i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt att medlemsbidraget inte har 
ökat i samma omfattning som kostnaderna. Direktionen föreslås att för helåret 2022 besluta 
om att kvarvarande underskott tas mot eget kapital och att det egna kapitalet ej ska återställas.

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt beslutad rambudget. 
Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är nollresultat varje enskilt år.  
I beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) 
enligt prognos per föregående årsskifte. 

Prognosen för helåret 2022 är ett negativt resultat om 2,1 mnkr (budget: -4,1 mnkr). Förbättring 
jämfört med budget beror enligt förbundet på försäljning av anläggningstillgångar, lägre  
avskrivningar på grund av långa leveranstider samt att förbundet numera får ränta på inlåning 
till Borås Stads koncernkonto. 

Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat inte prognostiseras att 
uppnås för helåret.

Verksamhetens budgetföljsamhet är hög men det finns avvikelser då kostnader för el och bränsle 
har stigit. Därutöver har övningsanläggningen Guttasjöns ombyggnation påverkat förbundet.11 

Det pågår en generationsväxling inom förbundet. Vid tiden för delårsbokslutet hade fem med-
arbetare av tio som uppnått pensionsålder avgått med avtalspension (SAP-R). Pensionskostnader 
från KPA ligger i nivå med budget. 

2.6 Måluppfyllelse 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och flerårsplan 
ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. Målen ska följas upp  
kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i delårsrapporten och årsredovisningen ut- 
värdera måluppfyllelsen. 

Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för förbundets verk-
samhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen beslutar om ett 
handlingsprogram som reglerar målsättning och ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod. 

10 SÄRF Delårsrapport, 2022-08-31 sid 6.  
11 Ibid. sid 6-7. 
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Direktionen tog beslut 6 december 2019 om handlingsprogrammet för perioden 2020-2023. 
Handlingsprogrammet har reviderats under 2021 och beslutas av Direktionen.

Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument för SÄRF som kan anpassas 
utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället. Programmet beskriver SÄRF:s 
förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt drar upp breda riktlinjer för de kommande 
fyra åren. De övergripande målen i handlingsprogrammet bygger på räddningstjänstens uppdrag 
som bryts ned till mål i årliga verksamhetsplaner. 

Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för 
perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den årliga verksamhetsplanen.12 
De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före händelse, under 
händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestations-
mål. Prestationsmål för 2022 fastställdes av Direktionen 10 december 2021 i Verksamhetsplan 
och internbudget för 2022. Sammantaget fastställdes 20 prestationsmål för 2022 uppdelat på 
kategorierna; före händelse (9 st.), under händelse (8 st.) och efter händelse (3 st.).

I delårsredovisningen redovisas uppföljning och utfall av prestationsmål per 31 augusti 2022 i 
sammanfattad form. I uppföljningen framgår säkerhetsmålen som gäller för perioden 2020-2023 
samt de prestationsmål som är beslutade för 2022.

Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en skattning 
av måluppfyllelsen/genomförandet. Förbundet genomför även en skattning i % av hur stor del  
av målet som är uppfyllt fram till 31 augusti 2022 och en prognos över genomförandet för hel-
året 2022.

Måluppfyllelsen per 31 augusti 2022 redovisas i enlighet med nedanstående:

12 SÄRF, Verksamhetsplan och internbudget 2022, beslutad av Direktionen 10 december 2021 

Förbundets prestationsmål 2022 för säkerhetsmål, Före händelse

0 9 0 av 9 prestationsmål 2022

Förbundets prestationsmål 2022 för säkerhetsmål, Under händelse

0 8 0 av 8 prestationsmål 2022

Förbundets prestationsmål 2022 för säkerhetsmål, Efter händelse

0 3 0 av 3 prestationsmål 2022

Sammantaget redovisar förbundet i delårsrapporten följande måluppfyllelse per 31 augusti 2022

0 20 1 av 20 prestationsmål 2022

Sammantaget är 20 av 20 prestationsmål inte helt uppfyllda per 31 augusti 2021. Förbundet skattar 
i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett till 44 % uppfyllt hittills under året. Prognosen för 
helåret 2022 är att uppfyllandegraden kommer öka till 100 %.

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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2.7 Investeringsredovisning
Revisionskontoret har i denna granskning av delårsrapporten särskilt granskat processen för 
investeringsredovisningen. En av anledningarna är att RKR har reviderat sin rekommendation 
för drift- och investeringsredovisning RKR R14 i december 2021. 

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av 
investeringsverksamheten. Det framgår även av RKR R 14 att investeringsredovisningen ska 
utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot budget och andra för in-
vesteringsverksamheten relevanta beslut. Vidare framgår att investeringsredovisningens poster 
avseende utfall och budget ska vara beräknade enligt samma metoder och principer, samt även 
i övrigt vara jämförbara.

Revisionskontoret har särskilt granskat förbundets investeringar för åren 2021 och 2022. 
Förbundet redovisar årets investeringar på sidan 14 i delårsrapporten. Investeringar görs enligt 
förbundet efter en långsiktig plan för att säkerställa en jämn kvalité och en ekonomisk balans. 

Förbundets investeringar hittills under året består främst av släck/räddningsbil (3 stycken) men 
även av utbildningscontainer. Förbundet redovisar ett utfall på 12,3 mnkr för investeringarna 
hittills genomförda under året. Prognos för helåret är att förbundet ska genomföra samtliga 
investeringar som är upptagna i budget. 

Stickprov har genomförts på konton som rör investeringar och inventarier. Resultatet av genom-
förda stickprov samt genomgång av anläggningsregistret visar inte på några avvikelser. Ett fåtal 
kontrollfrågor har stämts av med förbundets ekonomiavdelning. 

Årets investeringar som genomförts hittills framgår av nedanstående tabell:

13 SÄRF Delårsrapport, 2022-08-31 sid 14.  

Tabell 1. Årets investeringar per 2022-08-31.13

2.8 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt. 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en plan för intern kontroll för 2022 som antagits 
av Direktionen 18 mars 2022. Förbundet har genomfört en riskanalys som grund för upp- 
rättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 13 oktober 2017 antagit en policy för intern 
styrning och kontroll. 

Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 2022 
genom att identifiera de rutiner och processer som är väsentliga för verksamheten att följa upp. 
Dessa har samlats i planen för intern kontroll. 

Processen för förbundets arbete med intern kontroll beskrivs i bilden nedan. 

Bild 1. Process för intern kontroll i SÄRF, 2022-09-22

Arbetet i förbundet med intern kontroll har fortsatt löpande under året. En tjänsteperson från kansliet 
leder den interna internkontrollgruppen. En från varje avdelning ingår i gruppen (avdelning 
kansli, avdelningen för skydd och samhälle, avdelningen för insats och beredskap, avdelningen  
för utbildning och avdelningen för teknik och fastighet). Gruppen väljer att utföra kontroller 
utifrån riskanalys. Gruppen gör bland annat stickprovskontroller på löner och redovisning.  
En del kontrollåtgärder ska utföras och en viss nivå av stickprov ska göras enligt riskanalys/ 
intern kontrollplan för 2022 men gruppen kan själv bestämma att utföra flera stickprov än dessa. 
Gruppen går ut till varandras avdelningar och stämmer av arbetet med intern kontroll. Man ser 
verksamheten med ”nya ögon” och kan exempelvis ställa frågor om varför en avdelning arbetar 
på ett visst sätt. Gruppen skriver åtgärdsrapporter och arbetar delvis med förbättringsarbete. 

Det görs en intern uppföljning av Internkontrollplan och beslutade kontrollåtgärder i risk- 
analysen i samband med tertialuppföljning. SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i 
årsredovisningen.

Revisionskontoret noterar att Policy för intern kontroll inte uppdaterats sedan 2017. 

2.9 Övriga iakttagelser 
Revisionskontoret noterar att SÄRF för närvarande åter erhåller ränta på förbundets medel om 
86,9 miljoner14 som är insatt hos internbanken i Borås Stad. Räntan är för närvarande 0,733 procent.  

14 Enligt mail från förbundets ekonomichef 2022-10-19 
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsbokslut 31 augusti 2022 ska de 
förtroendevalda revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som 
Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag är Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. 
Kommunallagen ställer inte samma krav på granskning av en delårsrapport som på en årsredo-
visning. De förtroendevalda revisorernas bedömning baseras på en genomgång av Direktionens 
redovisning och analys i delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Direktionens 
delårsbokslut som presenteras i innevarande rapport. 

Revisionskontoret i Borås Stad bedömer att SÄRF:s delårsrapport i huvudsak är upprättad i enlighet 
 med God redovisningssed, lag om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och 
RKR R17. Vidare konstateras att förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med de krav som 
finns gällande uppställningsformer för resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten innehåller 
en förenklad förvaltningsberättelse och lämnar upplysning om finansiella mål. Resultatet för 
perioden är ett underskott om 5,5 mnkr. För helåret 2022 redovisar SÄRF en prognos om 
ett underskott på 2,1 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre jämfört med budget (budget -4,1 mnkr). 
Revisionskontoret noterar att prognosen som lämnas inom ramen för delårsbokslutet innebär att 
det finansiella målet om ett nollresultat prognostiseras att inte uppnås under året. 

Revisionskontoret konstaterar att Direktionen behandlar delårsrapporten i oktober månad. Detta 
medför att tiden för att vidta styrande åtgärder före årets slut blir mycket kort.

Sammantaget konstateras att SÄRF i sin delårsrapport per 31 augusti 2022 genomfört uppföljning 
avseende samtliga 20 prestationsmål som Direktionen fastställt för 2022. Sammantaget är 20 av 
20 prestationsmål inte uppnådda. Förbundet skattar i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett 
till 44 % som genomfört hittills under året. Prognosen för helåret 2022 är att uppfyllandegraden 
kommer öka till 100 % måluppfyllelse.

Revisionskontoret i Borås Stad bedömer att Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund inom  
ramen för delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltnings-
berättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. 
Samtliga av Direktionens särskilda aktiviteter följs upp på ett enhetligt sätt i delårsrapporten 
och Revisionskontoret bedömer mot denna bakgrund att redovisningen av verksamhetsresultatet i  
delårsrapporten i huvudsak är förenlig med de mål som Direktionen beslutat om. Revisionskontoret 
rekommenderar de förtroendevalda revisorerna att godkänna den av förbundet upprättade  
delårsrapporten.

Borås den 25 oktober 2022

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Stefan Sjöblom
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av it-
utrustning 2023 
Dnr 2022/651 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för it-utrustning, 22,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i it-utrustning i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för it-utrustning, 22,7 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera it-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i it-utrustning i 
investeringsbudgeten för 2023.  
 
It har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en 
uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2023 och delat in dessa i hanterade 
datorer, lärardatorer, elevdatorer, skrivare, surfplattor och teknisk infrastruktur.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-09 från servicechef  
2 Investeringskalkyl it-utrustning 2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för it-utrustning, 22,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i it-utrustning i investeringsbudgeten för 2023. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-09 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
årliga inköp av it-utrustning 2023 
Diarienummer 2022/651, löpnummer 4116/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för it-utrustning, 22,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för 
investeringar i it-utrustning i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för it-utrustning, 22,7 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera it-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i it-utrustning i 
investeringsbudgeten för 2023.  
 
It har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en 
uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2023 och delat in dessa i hanterade 
datorer, lärardatorer, elevdatorer, skrivare, surfplattor och teknisk infrastruktur.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. 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 it-utrustning, 22,7 mnkr. Investeringen 
möjliggör att leverera it-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för investeringar i it-utrustning i 
investeringsbudgeten för 2023.  
 
It har i samarbete med Ulricehamns och Tranemos lärandeverksamheter gjort en 
uppskattning av investeringar som kommer behövas för 2023 och delat in dessa i hanterade 
datorer, lärardatorer, elevdatorer, skrivare, surfplattor och teknisk infrastruktur.  
 
IT-utrustning       Investeringsutgift  
Hanterade datorer    700 000 
Lärardatorer    2 000 000 
Elevdatorer    7 400 000 
Skrivare     700 000 
Surfplattor    2 100 000 
Teknisk infrastruktur   8 800 000 
Övrigt     1 000 000 
Totalt         22 700 000 
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Detta är analyser av utgifter utifrån genomsnittliga och kända priser. Priserna kan komma att 
variera på grund av det osäkra läget i världen. Därför har en övrigt-post lagts till på 1,0 mnkr 
för att täcka prisvariationer.  

Hanterade datorer 
Med hanterade datorer menas de datorer som används inom kommunen med full servicenivå 
från it. It räknar med 50 nybeställningar och 20 utbyten av andra orsaker. It har under 2023 
inga utbyten i den ordinarie utbytescykeln. Detta innebär en investering på 0,7 mnkr. 
 
Lärardatorer 
Lärardatorer är datorer som hanteras av it men där supporten sköts av lärandeverksamheten. 
Vid analys av innehavet uppskattar it att det kommer att bytas 200 lärardatorer under 2023. 
Detta innebär en investering om 2,0 mnkr. 
 
Elevdatorer 
Med elevdatorer menas enheter som inte hanteras av it där supporten hanteras av 
lärandeverksamheten i de bägge kommunerna. Lärandeverksamheterna uppskattar antalet 
de avser att investera i under 2023 till 1 417 st Chromebooks, 55 st PC:s och 50 st Zbooks 
(anpassade datorer för grafiska ändamål). Den totala investeringsvolymen avseende 
elevdatorer hamnar på dryga 7,4 mnkr. 
 
Skrivare 
Skrivare varierar mycket i pris, från 5000 kr till över 150 000 kr. Prognos för utbyten av 
skrivare under 2023 beräknas till 0,7 mnkr.  
 
Surfplattor 
På den administrativa sidan räknar it med 50 st nya inköp 2023. Lärandeverksamheterna 
uppskattar antalet de avser att investera i under 2023 till 387 st. Tillsammans blir detta en 
investering på 2,1 mnkr. 
 
Teknisk infrastruktur (TIS) 
It kommer under året att investera i backup och brandväggslösningar samt centrala enheter 
för det trådlösa nätverket. Löpande byts nätverksutrustning i form av switchar och trådlösa 
accesspunkter ut. Sammantaget innebär detta investeringar för ca 8,8 mnkr under 2023. It 
har sett stora prishöjningar på teknik med anledning av komponentbrist men nu också på 
grund av inflationstryck och stigande dollarkurs. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl it-utrustning 2023 

 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
IT-chef 
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Anna-Lena Johansson  Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Lena Schoultz 
Enhetschef IT 
Sektor service 
 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 4 (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

It-utrustning 22 700
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

22 700 0 0 0 0 0 22 700
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 22 700 0 0 0 0 0 22 700

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 6 002 6 002 6 002 2 935 1 759 22 700
Internränta 227 167 107 47 18 0 566
Summa kapitalkostnader 6 229 6 169 6 109 2 982 1 777 0 23 266
Summa kostnader 6 229 6 169 6 109 2 982 1 777 0 23 266
Externa intäkter 2 242 2 221 2 199 1 074 640 -8 376
Interna intäkter 0
Summa intäkter 2 242 2 221 2 199 1 074 640 0 -8 376
Driftskostnad, netto 3 987 3 948 3 910 1 908 1 137 0 14 890

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.

Utrustning avseende teknisk infrastruktur skrivs av på 5 år (8,8 mnkr), Elevenheter skrivs av på 3 år
(9,2 mnkr). All övrig utrutsning skrivs av på 4 år (4,7 mnkr) De kommunala verksamheterna i
Tranemo kommun (externa intäkter) respektive Ulricehamns kommun finansierar inköpen med
årliga betalningar till it-enheten. Driftskostnaden netto i kalkylen ovan aver nettokostnaderna för
Ulricehamns kommun efter Tranemo kommuns betalningar till it-enheten.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Utrustning avseende teknisk infrastruktur skrivs av på 5 år (8,8 mnkr), Elevenheter skrivs av på 3 år
(9,2 mnkr). All övrig utrutsning skrivs av på 4 år (4,7 mnkr) De kommunala verksamheterna i
Tranemo kommun (externa intäkter) respektive Ulricehamns kommun finansierar inköpen med
årliga betalningar till it-enheten. Driftskostnaden netto i kalkylen ovan aver nettokostnaderna för
Ulricehamns kommun efter Tranemo kommuns betalningar till it-enheten.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-12-13 
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§  
 

Svar på motion om nyttor för Ulricehamns kommun 
vid etablering av batterifabrik i Lockryd 
Dnr 2022/504 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och kartlägga vilka 
nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning och positiv påverkan för näringslivet en 
etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltning och NUAB får i 
uppdrag i att utreda och kartlägga vilka nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning 
och positiv påverkan för näringslivet en etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära 
för Ulricehamns kommun samt att resultatet redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Motionen har remitterats till Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) för besvarande.  
 
NUAB ser positivt på uppdraget och anser att det är viktigt att vara informerad och aktivt 
arbeta med vilka påverkansfaktorer en eventuell mycket stor etablering i närområdet kan 
komma att innebära. Även om viss koordinering sker idag på regional nivå, är det viktigt att 
samordning sker regionalt på flera nivåer då det kommer innebära liknande utmaningar och 
möjligheter för flera kommuner inom kommunalförbundet Boråsregionens 
medlemskommuner.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-17 från kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus AB 
2 Motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av batterifabrik i Lockryd 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och kartlägga vilka 
nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning och positiv påverkan för näringslivet en 
etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-17 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om nyttor för 
Ulricehamns kommun vid etablering av batterifabrik i 
Lockryd 
Diarienummer 2022/504, löpnummer 3988/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och kartlägga vilka 
nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning och positiv påverkan för näringslivet en 
etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att förvaltning och NUAB får i 
uppdrag i att utreda och kartlägga vilka nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning 
och positiv påverkan för näringslivet en etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära 
för Ulricehamns kommun samt att resultatet redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Motionen har remitterats till Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) för besvarande.  
 
NUAB ser positivt på uppdraget och anser att det är viktigt att vara informerad och aktivt 
arbeta med vilka påverkansfaktorer en eventuell mycket stor etablering i närområdet kan 
komma att innebära. Även om viss koordinering sker idag på regional nivå, är det viktigt att 
samordning sker regionalt på flera nivåer då det kommer innebära liknande utmaningar och 
möjligheter för flera kommuner inom kommunalförbundet Boråsregionens 
medlemskommuner.   
  
Ärendet 
Klas Redin har i en motion föreslagit att förvaltning och NUAB får i uppdrag i att utreda och 
kartlägga vilka nyttor som till exempel bostadstillväxt/inflyttning och positiv påverkan för 
näringslivet en etablering av batterifabrik i Lockryd skulle innebära för Ulricehamns 
kommun.  Samt att det ska redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Bedömningen görs att det finns ett behov av att arbeta aktivt med frågan och vad innebörden 
kan bli för kommunen och vilka påverkansfaktorer en eventuell mycket stor etablering i 
närområdet kommer att innebära. Även om viss koordinering sker idag på regional nivå, är 
det viktigt att samordning sker regionalt på flera nivåer då det kommer innebära liknande 
utmaningar och möjligheter för flera kommuner inom kommunalförbundet Boråsregionens 
medlemskommuner. 
Laglighet 
I kommunallagens andra kapitel regleras den kommunala kompetensen.  I 2 kap. 1 § 
kommunallagen anges att kommuner och regioner själva får ha hand om angelägenheter av 
allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller regionens område eller deras 
medlemmar. Bestämmelsen uttrycker kommuners och regioners allmänna befogenhet, dvs. 
åtgärder som en kommun eller region frivilligt kan åta sig utan något särskilt lagstöd. I 
förarbetena till kommunallagen anges att det som avgör om en angelägenhet är av allmänt 
intresse är om det kan anses vara ett allmänt, samhälleligt och till det egna området knutet 
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intresse att kommunen vidtar en åtgärd. Att utreda och kartlägga nyttor såsom 
befolkningstillväxt och inflyttning får anses falla under den kommunala kompetensen och 
inom NUAB:s uppdrag. 
Barnkonventionen 
Förslaget bedöms inte påverka barns rättigheter utifrån barnkonventionen. 
Ekonomi 
Förslaget kan medföra kostnader för både kommunen och NUAB när personalresurser tas i 
anspråk för att genomföra uppdraget. I dagsläget är det dock svårt att göra en uppskattning 
av dessa. 
Beslutsunderlag 
1 Motion om nyttor för Ulricehamns kommun vid etablering av batterifabrik i Lockryd 

 
 
Beslutet lämnas till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Sektorchef miljö- och samhällsbyggnad 
Kommunchef 
 
 
 
 

Gustaf Olsson Camilla Palm  
Kommunchef/VD Ulricehamns  VD Näringsliv Ulricehamn AB 
Stadshus AB  
  

 

 





 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

 
2022-12-19 

Tjänsteskrivelse Val av biträdande kommunalråd och 
oppositionsråd i kommunstyrelsen 
Diarienummer 2022/768, löpnummer 4806/2022 
 

Förslag till beslut 
Till biträdande kommunalråd för ordförande utses 
Till biträdande oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses  
 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 242, ska 
kommunstyrelsen utse ett biträdande kommunalråd för ordförande och ett biträdande 
oppositionsråd för andre vice ordförande. 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december valdes Wiktor Öberg (M) till 
ordförande, Mikael Dahl (C) till förste vice ordförande och Klas Redin (S) till andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen.   
 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kommunchef 
Kansliet 
HR-funktionen 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar  Maria Winsten 

Kanslichef  Kommunsekreterare 

Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 

 Kommunledningsstaben  

 

 



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

 
2022-12-19 

Tjänsteskrivelse Val av kommunstyrelsens beredande 
utskott 
Diarienummer 2022/769, löpnummer 4812/2022 
 

Förslag till beslut 
Till kommunstyrelsens beredande utskott utses: 
 
Ledamöter 
 
Ersättare  
 
Xxx utses till ordförande och xxx till vice ordförande.  
 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 242, ska 
det inom kommunstyrelsen finnas två utskott – ett beredande utskott och ett budgetutskott 
som väljs bland ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen enligt 6 kap 42 § 
kommunallagen. Det innebär att bestämmelserna i lagen (2022:629) om proportionella val i 
kommuner och regioner då ska tillämpas.   
 
Beredande utskottet ska bestå av två ledamöter och två ersättare. Ersättarna har rätt att 
närvara vid beredande utskottets sammanträde även när de inte tjänstgör. Beredande 
utskottet har som huvudsaklig uppgift att gå igenom de ärenden som ska behandlas av 
kommunstyrelsen och avgöra bland annat om förvaltningens beslutsunderlag är tillräckligt 
för behandling i kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer för utskottet bland dess ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.    
 

Beslutsunderlag 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kommunchef 
Kanslichef 
Kansliet 
Lön 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 

Kanslichef  Kommunsekreterare 

Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 

 Kommunledningsstaben 

 

 



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

 
2022-12-19 

Tjänsteskrivelse Val av kommunstyrelsens 
budgetutskott 
Diarienummer 2022/770, löpnummer 4818/2022 
 

Förslag till beslut 
Till kommunstyrelsens budgetutskott utses:  
 
Ledamöter 
 
Ersättare 
 
Xx utses till ordförande och xx till vice ordförande.  
 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 242, ska 
det inom kommunstyrelsen finnas två utskott – ett beredande utskott och ett budgetutskott 
som väljs bland ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen enligt 6 kap 42 § 
kommunallagen. Det innebär att bestämmelserna i lagen (2022:629) om proportionella val i 
kommuner och regioner ska tillämpas.  
 
Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier 
som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium. 
Ersättare närvarar vid budgetutskottets sammanträde endast när ledamot är förhindrad. 
Budgetutskottet har som huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget men också att 
följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår.  
 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer för utskottet bland dess ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande.  
 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Kanslichef 
Kansliet 
Lön  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 

Kanslichef  Kommunsekreterare 

Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 

 Kommunledningsstaben  

 



 

Tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsens förvaltning  

 

 
2022-12-19 

Tjänsteskrivelse Val av arbetsgrupper inom 
kommunstyrelsen 
Diarienummer 2022/773, löpnummer 4821/2022 
 

Förslag till beslut 
Arbetsgrupp lärande/välfärd 
Till arbetsgrupp för lärande/välfärd utses: 
 
Till samtalsledare utses XX och till vice samtalsledare utses XX 
 
Arbetsgrupp samhällsutveckling 
Till arbetsgrupp samhällsutveckling utses: 
 
Till samtalsledare utses XX och till vice samtalsledare utses XX 
 

Sammanfattning 
I kommunstyrelsens reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 242, anges att 
kommunstyrelsen ska ha två arbetsgrupper: lärande/välfärd och samhällsutveckling. Dessa 
sammanträder endast inom ramen för kommunstyrelsens möte. Arbetsgrupperna utses inom 
kommunstyrelsen med 15 ledamöter i varje grupp. Arbetsgrupperna lägger inga förslag till 
beslut. De är verksamhetens bollplank i frågor som är under beredning för kommande möten 
i kommunstyrelsen.  
 
Kommunal- och oppositionsråd fördelas mellan de två arbetsgrupperna och bland dem sker 
val av samtalsledare och vice samtalsledare.  
 

Beslutsunderlag 
 
 
 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kommunchef 
Kanslichef 
Kansliet 
Lön 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 

Kanslichef  Kommunsekreterare 

Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen  

 Kommunledningsstaben  
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§  
 

Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 
Dnr 2022/625 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 inklusive prislista antas. 
 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2023 till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Årets justeringar omfattar främst uppdateringar och omskrivningar utifrån att 
samverkansnämnd IT avvecklats från och med årsskiftet. En ny tjänst har lagts till gällande 
smarta skärmar och möjligheten för anställda att köpa ut sin dator har tagits bort. 
 
Priserna har ökat något. Ökningen beror främst på it-enhetens ökade räntekostnader, högre 
dollarkurs och på högre personalkostnader kopplade till det nya pensionsavtalet som börjar 
gälla från och med 2023. Den totala ökningen dämpas dock till viss del beroende på lägre 
kostnader för köp av tjänster och licenser.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-18 från servicechef  
2 Riktlinje för ramuppdrag it 2023 
3 Prislista It-enheten 2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 inklusive prislista antas. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-18 

Tjänsteskrivelse Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 
Diarienummer 2022/625, löpnummer 4394/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Riktlinjer för ramuppdrag it 2023 inklusive prislista antas. 
 
Sammanfattning 
Ramuppdrag för samverkansnämnd it har beretts i it-samverkan. Därmed överlämnas 
förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2023 till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Årets justeringar omfattar främst uppdateringar och omskrivningar utifrån att 
samverkansnämnd IT avvecklats från och med årsskiftet. En ny tjänst har lagts till gällande 
smarta skärmar och möjligheten för anställda att köpa ut sin dator har tagits bort. 
 
Priserna har ökat något. Ökningen beror främst på it-enhetens ökade räntekostnader, högre 
dollarkurs och på högre personalkostnader kopplade till det nya pensionsavtalet som börjar 
gälla från och med 2023. Den totala ökningen dämpas dock till viss del beroende på lägre 
kostnader för köp av tjänster och licenser.  
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun och Tranemo kommun har avtalssamverkan kring verksamhet it. Den 
gemensamma it-verksamheten syftar till att ge verksamheterna ett så effektivt och kvalitativt 
it-stöd som möjligt. Samverkan ska stödja verksamheternas digitala satsningar. I samverkan 
får vi:  

 En kostnadseffektiv säker drift och utveckling med delning av support och stöd  
 Utveckling tillsammans som bidrar till robusthet och hög kvalitet  
 Bättre möjlighet att kompetensförsörja it-verksamheten  

 
Från och med 2023 övergick samverkan till avtalssamverkan och enligt punkt 3 i 
samverkansavtalet ska it:s verksamheter utföras i enlighet med det ramuppdrag som 
respektive ansvarig nämnd beslutar om för varje verksamhetsår.  
 
Punkt 4 i samverkansavtalet förklarar detta ramuppdrag: ”Samverkansavtal utgör de 
övergripande ramarna för it-samverkan. Årligen bereds ett ramuppdrag som mer i detalj 
beskriver verksamhet it:s uppdrag för det kommande året. Beslut om ramuppdraget med 
tillhörande prislista fattas i respektive nämnd på årets första möte. Ramuppdraget reglerar 
exempelvis öppettider, mål utifrån handläggningstider samt utbud av IT-relaterade tjänster. 
Ambitionen är att kommunerna ska ge så lika uppdrag till it som möjligt. Ramuppdraget 
arbetas fram av it-styrgrupp genom it-forum utveckling, it-forum drift samt i dialog med 
verksamheter och verksamhet it.” 
 
I årets ramuppdrag har följande förändringar gjort: 

 Vissa redaktionella ändringar har utfört för att höja språk och tydlighet i dokumentet. 
 Stycket ”Bakgrund” är omskrivit utifrån årets nya förutsättningar där 

samverkansnämnd it är avvecklas och det nya samverkansavtalet för it gäller. Stycket 
”Syfte” har tagits bort då syftet framgår av bakgrunden. 

 Stycket ”Fakturering” har förtydligats med att uppsägning av applikation ska ske 
senast 30 april föregående år för att inte debiteras kommande år. 
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 Stycket ”Utköp av datorer och annan utrustning” har tagits bort då utrustning inte 
längre kommer säljas till enskilda individer med undantag för elever. Stycket ersätts 
av tidigare (före 2020) stycke ”Avslut och utköp av utrustning” med underrubriken 
”Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning” och 
uppdaterats med idag gällande rutiner. 

 I ”Bilaga 1” under rubriken ”Supportnivåer” har gränsdragningen mellan ”Hanterad 
datorarbetsplats (administrativ dator)” och ”Hanterad datorarbetsplats utan support 
(lärardator)” förtydligats. 

 I ”Bilaga 1” har en ny tjänst gällande ”Smarta skärmar” lagts till. Debitering av 
serviceavgift av aktivitetsskärmar, bokningsskärmar och andra typer av skärmar 
uppkopplade på nätverket kommer att införas från och med 2023. Skärmarna köps in 
av verksamheten och hyrs inte från it-enheten. Produkterna ingår i dagsläget inte i it-
enhetens standardiserade produktutbud. Däremot ger it support på skärmarna 
utifrån verksamhetens behov och de är uppkopplade på nätverket och hanteras av 
våra olika nätverksprodukter. 

 
Gällande it:s prislista ser vi något ökade kostnader. It-enhetens kostnader har ökat till 
kommande år beroende på det förändrade ränteläget, högre dollarkurs och på högre 
personalkostnader kopplade till det nya pensionsavtalet som börjar gälla från och med 2023. 
Den totala ökningen dämpas dock till viss del beroende på lägre kostnader för köp av tjänster 
och licenser. 
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Förändringar från tidigare ramuppdrag 
Vissa redaktionella ändringar har utfört för att höja språk och tydlighet i dokumentet. 

Stycket ”Bakgrund” är omskrivit utifrån årets nya förutsättningar där samverkansnämnd it är 
avvecklas och det nya samverkansavtalet för it gäller. Stycket ”Syfte” har tagits bort då syftet 
framgår av bakgrunden. 

Stycket ”Fakturering” har förtydligats med att uppsägning av applikation ska ske senast 30 
april föregående år för att inte debiteras kommande år. 

Stycket ”Utköp av datorer och annan utrustning” har tagits bort då utrustning inte längre 
kommer säljas till enskilda individer med undantag för elever. Stycket ersätts av tidigare 
(före 2020) stycke ”Avslut och utköp av utrustning” med underrubriken ”Hantering av 
utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning” och uppdaterats med idag gällande 
rutiner. 

I ”Bilaga 1” under rubriken ”Supportnivåer” har gränsdragningen mellan ”Hanterad 
datorarbetsplats (administrativ dator)” och ”Hanterad datorarbetsplats utan support 
(lärardator)” förtydligats. 

I ”Bilaga 1” har en ny tjänst gällande ”Smarta skärmar” lagts till. Debitering av serviceavgift 
av aktivitetsskärmar, bokningsskärmar och andra typer av skärmar uppkopplade på 
nätverket kommer att införas från och med 2023. Skärmarna köps in av verksamheten och 
hyrs inte från it-enheten. Produkterna ingår i dagsläget inte i it-enhetens standardiserade 
produktutbud. Däremot ger it support på skärmarna utifrån verksamhetens behov och de är 
uppkopplade på nätverket och hanteras av våra olika nätverksprodukter. 

 
Bakgrund 
Tranemo kommun och Ulricehamns kommun har sedan 2010 samverkat kring it.  
Inledningsvis skedde samverkan i form av nämndssamverkan där kommunstyrelsen i 
respektive kommun varje år beslutat om riktlinjer för ramuppdrag it som ett uppdrag till 
it-nämnden. Från och med 2023 övergick samverkan till avtalssamverkan och enligt punkt 3 
i samverkansavtalet ska it:s verksamheter utföras i enlighet med det ramuppdrag, som 
respektive ansvarig nämnd beslutar om för varje verksamhetsår.  
 
Punkt 4 i samverkansavtalet förklarar detta ramuppdrag: ”Samverkansavtal utgör de 
övergripande ramarna för IT-samverkan. Årligen bereds ett ramuppdrag som mer i detalj 
beskriver verksamhet IT:s uppdrag för det kommande året. Beslut om ramuppdraget med 
tillhörande prislista fattas i respektive nämnd på årets första möte. Ramuppdraget reglerar 
exempelvis öppettider, mål utifrån handläggningstider samt utbud av IT-relaterade tjänster. 
Ambitionen är att kommunerna ska ge så lika uppdrag till IT som möjligt. Ramuppdraget 
arbetas fram av IT-styrgrupp genom IT-forum utveckling, IT-forum drift samt i dialog med 
verksamheter och verksamhet IT.” 
 

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

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

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

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

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

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

Alla inköp av utrustning och teknik som ska kopplas in på eller kommunicera med 
kommunernas it-tekniska plattform ska skötas av it eller ske med it:s kännedom. 

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

o Server 
o Databas 
o Integrationer 
o Lagring 
o Kommunikation 
o Backup 
o Support (personal) 
o Supportverktyg 

 It:s ansvar (arbetsuppgifter utifrån teknisk systemförvaltning) 
 Verksamhetens ansvar (arbetsuppgifter utifrån systemförvaltning) 
 Systemskiss som beskriver applikationens olika komponenter i relation till varandra. 

 

Kostnaderna räknas fram utifrån en matematisk schablonmodell som tillsammans tagits 
fram av kommunernas ekonomer och it utifrån de kostnader som finns. I samband med 
införandet av den nya kostnadsmodellen 1 januari 2016 fördelades it:s ram ut till befintliga 
verksamheters applikationer. Prislistan revideras en gång per år i samband med årsskifte. 

Aktuella kostnader för applikationsdrift beskrivs i prislista på intranätet. 

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

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

Användarstöd består av en första linjens support med supportspecialister och it-koordinator. 
Första linjens support är den generella supporten med bred kunskap som hanterar all 
inkommande förfrågan om support från verksamheterna. Till användarstöd hör även en 
andra linjens support med it-tekniker. Här hamnar ärenden som kräver djupare support, 
exempelvis har behov av längre handläggningstid eller besök på plats. 

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

Infrastruktur består av it-tekniker och it-säkerhetsansvarig. Här finns tredje linjens support 
för ärenden som kräver mer specifik expertis när det gäller stöd till användare och felsökning 
av infrastruktur och gemensamma plattformar. 

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

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

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

Installationer i fastighet 
It talar om vad för skåp, stativ eller liknande som är lämpligt. It ska vare sig montera eller 
anvisa var fast installation ska ske i byggnad. Detta ansvarar fastighetsägaren för. It monterar 
aktiv utrustning i de av fastighet monterade skåp/stativ. Beskrivningar och krav beskrivs i 
dokumentet it-teknisk plattform. 

Reservkraft, kyla och brandskydd 
Det finns inga krav på lokal reservkraft utifrån it-stöd på någon verksamhetsadress. 
Undantagen är: Kommunhuset i Tranemo och Stadshuset i Ulricehamn som är 
ledningsplatser vid kommunernas krishantering. 
 
Knutpunkter i kommunnät och driftplatser måste prioriteras avseende reservkraft. Detta för 
att delar av kommunnät inte ska slås ut vid kortare lokalt strömavbrott i knutpunkt. Fyra 
timmars driftreserv är tillfyllest för knutpunkt. För driftplats krävs även reservkraft matad 
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med diesel som ständigt är beredd att utan manuell betjäning gå in och ta över 
spänningsmatningen till driftplats. 
 
Kylanläggning tillhandahålls av fastighetsägaren. It ska godkänna utformningen av denna. 
 
Brandskydd tillhandahålls av fastighetsägaren. It ska godkänna utformningen av detta. 
 
Dessa installationer ska uppfylla de krav som för närvarande ställs av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap eller motsvarande krav som blivit gängse praxis. 

Fakturering 
It fakturerar tillbehör/tjänster som exempelvis USB-minnen andra åtaganden (exempelvis 
persontid) löpande. It fakturerar it-stöd/fast telefoni/applikation varje tertial (jan-maj-sep) 
till Tranemo kommun och interndebiterar verksamheterna i Ulricehamns kommun 
månatligen. It fakturerar central kostnad en gång per år. 
 
De debiteringsunderlag som levereras med it-fakturor avseende funktion/utrustning ska 
upplysa om vad som förändras från tidigare faktura utifrån funktion/utrustning. 
Fakturering sker ner på enhetsnivå utifrån överenskommelse med respektive kommun. 
Kommunernas verksamheter är ansvariga för att uppdatera inventarieregistret 
(tillhandahållet av it) vid personalomsättning eller flytt. 
It är ansvariga för att se till att bara aktiv (levererad) utrustning debiteras (se till att inaktiv 
utrustning avförs utan dröjsmål). 
Utrangerad utrustning ägs av it och hämtas av it. Uttjänt smartphone/surfplatta returneras 
till it för miljöåtervinning. 
It har rätt att tillämpa uppsägningstid/bindningstid för tjänst när det ligger finansiering av 
produkt i avtalet. När kund önskar säga upp utrustning i förtid (hyra kvar) försöker it fördela 
om en utrustning till annan kund, dock ligger kostnaden kvar på den nuvarande 
kostnadsbäraren (kund) till dess att omfördelning av utrustning skett. 
 
Vid stöld (eller annan försäkringsskada) av utrustning sköter den som har 
arbetsmiljöansvaret för respektive lokal polisanmälan av it:s utrustning. Dialog sker sedan 
med it utifrån hur skadan kan regleras. 
 
En uppsagd applikation debiteras inte från och med kommande år. Uppsägning ska ske 
senaste 30 april året före för att inte debiteras. En ny applikation debiteras från och med 
kommande år.  

Avslut och utköp av utrustning  
It-relaterad utrustning säljs inte direkt till kommunens anställda eller politiker. Elever har 
möjlighet att köpa den dator som hen haft som personlig utrustning under utbildningen.  

Faktura eller kvitto ska ställas ut från kommunen till köparen som bevis för att inventariet 
övergått i privat ägo. Detta då kommunernas logotyp finns på utrustningen. 

Kommunens övriga datorer säljs vidare till begagnatmarknaden via upphandlat avtal. På så 
sätt blir kommunen försörjare av begagnatmarknaden dit anställda och politiker kan vända 
sig för privata inköp. 

Hantering av utrustning utifrån informationssäkerhet vid försäljning  
All it-relaterad utrustning som kan lagra information och har använts vid kommunerna ska 
raderas av utsedda personer inom kommunen eller av certifierad leverantör innan 
vidareförsäljning sker. Protokoll för radering ska kunna uppvisas vid anmodan.   
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Bilaga 1 

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

måndag-torsdag  7.30–16.30  
fredag   7.30–16.00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Vid pågående ärende kan kund kontakta tilldelad tekniker direkt. 

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

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

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

1. Hanterad datorarbetsplats (administrativ dator) 
För hanterad dator ansvarar it för hela supportkedjan. 
 

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

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

 
Verksamhetens åtagande: 

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

 
Lärardatorer innehas av följande 
personalkategorier: 

- Lärare 
- Elevassistent 
- Fritidspedagog 
- Fritidsledare 
- Annan pedagogisk personal 

 

Följande personalgrupper inom 
lärande har en administrativ dator: 

- Rektor 
- Lärarassistent 
- Kurator 
- Skolsköterska 
- Vaktmästare 
- Skoladministratör 

 
Ska en dator användas av en hel avdelning/grupp är den en administrativ dator. 
Exempelvis inom förskolan, har personalen var sin personlig dator är det en 
lärardator. Om datorn däremot brukas av flera på en gemensam enhet så definieras 
den som en administrativ dator. 
 

3. 1:1 (elevdator) 
För 1:1 dator fördelas ansvaret för supportkedjan: 
 

It:s åtagande: 
 Åtkomst till wifi, nätverk, internet 
 Användarens konto och e-post 

 

Verksamhetens åtagande: 
 Användarstöd 
 Påbörja felsökning, samt fortsätta med stöd från it 
 Ominstallation med USB 
 Felanmälan av hårdvara 
 Programinstallationer 
 Utskrift 
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Övriga funktioner/tjänster 
It-beredskap 
Tillgänglighet, övrig tid dygnet runt då inte it-supporten har öppet. Gäller problem som 
påverkar driften av verksamheten och inte kan vänta till it-supportens ordinarie öppettider. 
Ärenden inkomna under beredskapstid faktureras verksamheten. Minsta debiterbara tid är 
en halvtimma.  

Beredskapsärenden ska följas upp tertialsvis. 

Grundläggande tillgänglighetskrav till funktioner 

Det ska eftersträvas en teknisk tillgänglighet till it-funktioner till 99,1% av tiden på ett år. Det 
skapar utrymme för ett primärt servicefönster om fyra timmar och ett sekundärt 
servicefönster om tre timmar per månad. Primära servicefönstret infaller tredje tisdagen 
varje månad kl. 18.00–22.00, sekundära servicefönstret infaller nästkommande tisdag kl. 
18.00-21.00. Sekundära servicefönstret ska endast användas vid behov för att utföra åtgärder 
som inte kunnat utföras under primära servicefönstret. It skall eftersträva att så långt som 
möjligt utföra allt arbete under primära fönstret.  

Avbrott/incidenter ska följas upp tertialsvis. Avbrott och incidenter ska inte överstiga fem (5) 
stycken per år. 

Användarkonto för ej anställd 
Användarkonto till personal/person som inte är anställd i kommunen beställs via formulär 
på intranätet. Får ansökas av chef eller annan utpekad person. 
 
Upplägg av funktionsadress 
Funktion inom en verksamhet/enhet, som ur ett medborgarperspektiv har behov av en direkt 
e-postadress. Funktionsdresser beställs via supporten. 
 
Tillgång till programvara utanför standardutbudet 
It-supporten skall vara behjälplig med att installera arbetsrelaterade program som saknas i 
Software Center.  
 
Datorarbetsplats  
Debiteras via hyra. Förnyas automatiskt med ny hårdvara efter 48 månader. Modellutbud 
med priser ligger på intranätet. Nybeställning sker via supporten. 
 
Hanterad datorarbetsplats utan support 
Inom lärandet finns hanterad datorarbetsplats utan support. Debiteras via hyra. Hårdvara 
byts ut efter överenskommelse med lärandet. Modellutbud med priser ligger på intranätet. 
Beställs via supporten. 
 
Elevdator 
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Korttidshyra bärbar dator 
Ett antal bärbara datorer, att hyra på korttid, finns i respektive kommun på it:s kontor. 
Minsta debitering är en vecka. Beställs via supporten. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
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Fysisk flytt av datorutrustning på plats 
Görs i första hand i verksamheten. Beställs det av it via supporten debiteras verksamheten 
per timme. Prislista finns tillgänglig på intranätet. 
 
Mobiltelefon och surfplatta 
Vid leverans av nya mobiler och surfplattor kommer enheterna vara managerade 
(styrda/hanterade) via ett tekniskt verktyg (MDM). Detta gör det möjligt för it att sätta upp 
konfiguration för åtkomst av nätverk och e-post. Denna typ av support ingår i enhetens 
serviceavgift. Övrig support av applikationer och handhavande ansvarar respektive 
verksamhet för. Behövs ytterligare support beställs detta från it och debiteras per timma. 
 
Mobiltelefoner debiteras vid inköp och löpande med serviceavgift. Modellutbud med priser 
ligger på intranätet. Beställs via supporten. 
 
Surfplattor debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via 
supporten. 
 
Skrivare  
Debiteras via hyra. Modellutbud med priser ligger på intranätet. Beställs via supporten. Till 
nätverksskrivare rekommenderas att koppla tjänsten ”follow me print” vilken möjliggör 
utskrift till alla skrivare med denna funktion i hela kommunen. 
 
Smarta skärmar 
Smarta skärmar i form av aktivitetsskärmar, bokningsskärmar och andra typer av skärmar 
som kopplas upp på nätverket debiteras enligt fastställd prislista på intranätet. 
 
Skärmarna köps in av verksamheten och hyrs inte från it-enheten. Produkterna ingår i 
dagsläget inte i it-enhetens standardiserade produktutbud. 
 
Accesspunkt – trådlöst nätverk 
Debiteras via hyra. Beställs via supporten. Debiteras beställande/nyttjande verksamhet. Den 
beställande verksamheten bekostar installation av accesspunkter. 
 
Tillbehör 
Debiteras som löpande inköp. Exempelvis väskor, fodral, skal, hörlurar mm. Beställs via 
supporten. 
 
Övervakningskameror 
Lösningar för övervakningskameror ska integreras i befintlig infrastruktur. Kameror ansluts 
till nätverket, information lagras hos it och åtkomst till lagrad information sker via den 
anställdes dator. Debitering sker enligt fastställd prislista som ligger på intranätet. 
 
Övrigt 
Nya systemuppsättningar drivs som utvecklingsärenden, komplettering i befintliga lösningar 
kan beslutas av it-strateg.
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Prislista IT-enheten 2023 
 

 
Nedan framgår priser för It-enhetens tjänster för It-stöd. Priserna gäller per år. 
Generellt tillkommer hyra för hårdvara. Dock finns två undantag där tjänst innehåller 
hårdvara. De krav som kommunerna ställer utifrån servicenivå framgår av 
ramuppdrag.  
 
Tjänst / service 2023 
Service PC 3 028 
Service PC ohanterad (elev) 440 
Service PC utan support (lärare) 874 
Service tunn klient 3 028 
Service pekplatta 695 
Service pekplatta skola 440 
Smarta skärmar 695 
Service skrivare 2 634 
Anknytning i växeln ** 1 189 
Service smartphone 271 
Service smartphone skola 271 
Service trådlös accesspunkt * 3 329 
Övervakningskamera * 3 368 
Övervakningskamera 424 
Officelicens 2 508 

 

* hårdvara ingår 

** hårdvara stationär ip-telefon och samtalskostnader ingår 
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Prislista applikationer Tranemo kommun 
 

Applikationer 2023 

Adato/Novi 38 099 

Agresso 225 318 

ARC GIS/GEOSECMA 230 078 

ARX 42 420 

Bewator 46 742 

CitectSCADA 47 380 

EDP Future (WinSam, Mobile, Winhyr) 49 295 

FRI 56 022 

ITS Learning 36 003 

IA-systemet (KIA) 36 003 

Infomentor 38 099 

Intranät Tranemo NYA 44 646 

Kabona Mybis 44 646 

Lex 207 395 

Mikromarc 36 003 

Nilex 42 739 

PMO 47 380 

Tieto education (Procapita) 201 944 

Siemens Desigo Insight 42 420 

Stratsys 38 099 

TES 57 937 

TimeCare/Pool 198 114 

Treserva 201 306 

VA-banken 48 018 

Visitlog 47 380 

Webbplatsen (extern-WWW) 64 027 

WebVision 46 742 

WinLas 47 380 

Visma Personec P 210 905 
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Prislista applikationer Ulricehamns kommun 
 

Applikationer 2023 

Accorda/BRA Flyktingadministration 68 269 

Actor Kassasystem 68 269 

ARC GIS/Geosecma 371 029 

ARX 73 660 

Axiell Book-IT 80 067 

Budget och Prognos 82 101 

Comprima 81 084 

Demos/Demografen 80 067 

EDP Vision 321 395 

Ephorte 359 231 

FRI 81 084 

Galaxy 68 269 

IA-systemet (KIA) 64 060 

Infomentor 80 067 

Itella 67 252 

Kabona Mybis 76 875 

Intranät Ulricehamn NYA 76 875 

NetLoan 80 067 

Nilex 74 169 

PMO 81 084 

Tieto education (Procapita) 311 631 

QlikView 316 309 

Raindance 346 008 

Siemens Desigo Insight 73 660 

Stratsys 80 067 

Tendsign 67 252 

TES 115 869 

Tidomat 82 101 

TimeCare/Pool 320 377 

Treserva 324 446 

Troman - Valman 67 252 

Visualarkiv 68 269 

Webbplatsen (extern-WWW) 105 698 

WinLas 81 084 

Visma Personec P 324 954 
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§  
 

Revidering av riktlinjer för förvaltningsplan för 
Ulricehamns kommuns museisamling 
Dnr 2022/701 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 
godkänns och ersätter tidigare riktlinje. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2019-09-05, § 200 ny riktlinje för förvaltningsplan för Ulricehamns 
kommuns museisamling. Den nya riktlinjen ersatte då två tidigare dokument som spelat ut 
sin roll. 2017 antogs en Museilag (2017:563) vilket var grunden att den nya riktlinjen 
arbetades fram. Riktlinjen gäller till och med 2022. 
 
Riktlinjen är nu genomgången och en revidering av den har genomförts. Det är framför allt 
uppdatering av var samlingen numera finns, samt hänvisningar till de tidigare dokument 
som riktlinjen från 2019 ersatte som har gjorts. I bifogad reviderad riktlinje så är den 
reviderade texten utmärkt. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-17 från servicechef  
2 Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling, reviderad 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade riktlinjen för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 
godkänns och ersätter tidigare riktlinje. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-17 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för 
förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns 
museisamling 
Diarienummer 2022/701, löpnummer 4466/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade riktlinjen för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling 
godkänns och ersätter tidigare riktlinje. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen antog 2019-09-05, § 200 ny riktlinje för förvaltningsplan för Ulricehamns 
kommuns museisamling. Den nya riktlinjen ersatte då två tidigare dokument som spelat ut 
sin roll. 2017 antogs en Museilag (2017:563) vilket var grunden att den nya riktlinjen 
arbetades fram. Riktlinjen gäller till och med 2022. 
 
Riktlinjen är nu genomgången och en revidering av den har genomförts. Det är framför allt 
uppdatering av var samlingen numera finns, samt hänvisningar till de tidigare dokument 
som riktlinjen från 2019 ersatte som har gjorts. I bifogad reviderad riktlinje så är den 
reviderade texten utmärkt. 
 
 
Ärendet 
 Kommunstyrelsen antog 2019-09-05, § 200 ny riktlinje för förvaltningsplan för Ulricehamns 
kommuns museisamling. Den nya riktlinjen ersatte då två tidigare dokument som spelat ut 
sin roll. 2017 antogs en Museilag (2017:563) vilket var grunden att den nya riktlinjen 
arbetades fram. Riktlinjen gäller till och med 2022. 
 
Riktlinjen är nu genomgången och en revidering av den har genomförts. Det är framför allt 
en uppdatering av var samlingen numera finns som har gjorts. Men även hänvisningar till de 
tidigare dokument som riktlinjen från 2019 ersatte. I bifogad reviderad riktlinje så är den 
reviderade texten utmärkt.  
  
En politiskt antagen riktlinje för förvaltning behövs då det underlättar arbetet när 
bedömningar behöver göras. På så sätt sker ett aktivt arbete med samlingen. Vilket är en 
viktig del i Museilagen (2017:563). 
 
Laglighet 
Museilagen (2017:563) 
 
Barnkonventionen 
Genom ett aktivt arbete med museisamlingen så säkerställer kommunen att arbetet med 
museisamlingen sker på ett bra och korrekt sätt. Vilket i förlängningen gör att barnen och de 
unga som växer upp i kommunen kan ta del av kulturarvet, genom exempelvis 
skolkulturprogram. Kulturavet är viktig att förmedla till barn och unga på ett korrekt sätt. 
Samlingen säger något om det Ulricehamn som varit, men det säger också något om det 
Ulricehamn som finns idag och hur det kommit att bli.  
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Ekonomi 
Det är inga ekonomiska konsekvenser för kommunen förutom de medel som redan är avsatta 
inom ordinarie budget.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling, reviderad 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
Författningshandboken 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Sektorchef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
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1 Bakgrund 
Ulricehamns kommun ansvarar för den museisamling som i dagsläget förvaras i magasin på 
Fotåsen Röshult. Samlingen togs över från Ulricehamns hembygdsförening 1972. Det finns 
två dokument som rör museisamlingen. Det ena är ”Insamlingspolicy för Ulricehamns 
museum” antagen av kommunstyrelsen 2004-05-10 § 112, det andra är 
”Dokumentationspolicy och dokumentationsprogram för Ulricehamns museum” antagen av 
kommunstyrelsen 2004-05-10 § 113. Båda styrdokumenten har spelat ut sin roll, och behöver 
ersättas med ett nytt styrdokument. 2017 antogs en Museilag (2017:563) vilket också 
påskyndar att ett nytt styrdokument antas. 

Kommunstyrelsen antog 2019-09-05, § 200 ny riktlinje för förvaltningsplan för Ulricehamns 
kommuns museisamling. Den nya riktlinjen ersatte då två tidigare dokument som spelat ut 
sin roll. 2017 antogs en Museilag (2017:563) vilket var grunden att den nya riktlinjen 
arbetades fram. 

2 Syfte 
Ulricehamns kommuns museisamling bör betraktas som en tillgång och ska kunna redovisas 
vid en revision. Föremålen är en del i kommunens kulturarv och ska vara tillgängligt för 
kommuninvånarna. Föremålen i samlingen säger något om det Ulricehamn som varit, men 
säger också något om Ulricehamn idag. Tillgänglighet handlar även om att det ska var möjligt 
att söka efter specifika föremål i samlingen för forskning med mera. Det är viktigt att 
kommunen arbetar aktivt med samlingen vad gäller skötsel, insamling, dokumentation, 
gallring och så vidare. 

En förvaltningsplan säkerställer att arbetet med samlingen söks enligt den nya museilagen, 
på ett professionellt sätt, enligt etiska regler och att samlingen är tillgänglig. 

3 Museisamlingen idag 
2007 flyttades de flesta föremål i samlingen till magasin i Röshult. 2007 upphörde 
Ulricehamns kommuns museum med sin publika verksamhet. Orsaken var undermåliga 
lokaler i den gamla folkskolan på Jägaregatan. I och med flytten till Röshult samlades de 
mesta av museets samling på ett ställe, likaså startades en inventering av samlingen. Delar av 
samlingen är idag registrerade i en museidatabas. Det finns fortfarande föremål som behöver 
läggas in digitalt. Likaså finns det föremål som inte är inmärkta alls.  

Under 2022 flyttades museisamlingen till inhyrd lokal på Fotåsen. Där finns idag större delen 
av kommunens museisamling. Arbetet med att samla hela samlingen på en plats fortsätter, 
det finns fortfarande föremål som hör till samlingen i andra lokaler i kommunen. 
Inregistrering, dokumentation, genomgång av föremålen och placering av föremålen tar tid 
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och arbetet bedöms fortsätta ännu ett tag. Att ha en förvaltningsplan att luta sig mot 
underlättar arbetet då bedömningar behöver göras. På så sätt sker ett aktivt arbete med 
samlingen. 

Till samlingen finns även ett antal stugor och byggnader, exempelvis stugorna i Stadsparken. 
Likaså finns det en mängd foton, filmer och digitala dokument som hör till samlingen. 

 

4 Museilag 
2017 antogs en ny museilag (2017:563). Detta är den första samlande lagen vad gäller 
museiverksamhet. 

I lagen fastställs att med ett museum avses en institution som är öppen för allmänheten och 
som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella 
vittnesbörd om människan och människans omvärld (§2) 

Det innebär för Ulricehamns kommun, att även om det inte finns ett regelrätt museum med 
öppettider för publik verksamhet, så finns samlingen och genom dess tillgänglighet, 
exempelvis digitalt, betraktas det som museiverksamhet. 

I lagen omskrivs även förvaltning av samlingar: 

Ett museum ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål (§9) 

För Ulricehamn kommun innebär det att, de två styrdokument som idag finns kring 
samlingen är inaktuella, och bör ersättas med ett nytt styrdokument som bättre lever upp till 
musilagen och på ett bättre sätt speglar hur man arbetar med museisamlingar och 
museiverksamhet.  

Genom att revidera nuvarande riktlinje för förvaltning av Ulricehamns kommuns 
museisamling säkerställs att kommunen lever upp till Museilagen.  

5 Föremålsförvaltning 
Ulricehamns kommun ansvarar och äger museisamlingen, och samlingen förvaltas av kultur- 
och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidschef har mandat att ta beslut i samlingens alla 
processer utifrån att besluten följer en antagen förvaltningsplan. 
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6 Förvaltningsplan för Ulricehamns 
kommuns museisamling 

Arbetet med de föremål, foton och byggnader som hör till Ulricehamns kommuns 
museisamling skall hanteras på ett professionellt och ansvarsfullt sätt. Det innebär att det 
finns tydliga arbetssätt och processer kring: 

Förvaring av föremålen ska ske i väl anpassade och fungerande lokaler. 

Katalogiseringen sköts på ett professionellt sätt, det vill säga föremålen i samlingen finns 
inregistrerade, tillgängliga och sökbara.  

Tillgängligheten till samlingen ska vara både fysisk och digital.  

Personalen som arbetar med samlingen ska få kompetensutveckling kring 
samlingsförvaltning. De ska arbeta efter framtagna rutiner och arbetssätt. 

Säkerheten för samlingen ska säkerställas genom att tydliga rutiner och arbetssätt. 

Museet ska hålla en restriktiv linje vad gäller förvärv till samlingen. Endas föremål som 
bedöms vara av ovärderlig vikt, samt falla inom de antagna fokusområdena för samlingen 
skall förvärvas.  

In- och utlån av föremål ska ske i liten skala om det gäller utanför kommunen. Förfrågan från 
annan intuition värderas primärt av kultur- och fritidschef. Förfrågan från lokala 
hembygdsföreningar värderas av personalen som arbetar med samlingen. 

Vård av samlingen ska ske enligt fastställda rutiner och arbetssätt. 

Gallring av föremål i samlingen kan ske för att renodla samlingens bestånd, både för relevans 
och av förvaringsmässiga själ. Gallring sker utefter de antagna fokusområden som anges 
nedan.  

7 Fokusområden 
Föremålen i samlingen ska falla inom de åtta angivna fokusområdena som beskrivs nedan. 
Fokusområdena är framtagna för att ska relevans för samlingen.  

1. Förhistoria i det geografiska området för Ulricehamns kommun. Fornlämningar och 
utgrävningar. 
 

2. Utveckling från 1500-tal med gränshandel mot Danmark, stadsprivilegium och 
namnbyte 1741.  
 

3. Den tidiga handelsstaden Ulricehamn. Historisk interaktion med Borås, försäljning 
delvis kopplad till knalleverksamheten. Handelsförbindelser härifrån till bergslagen 
och Mälardalen. 
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4. Ulricehamn som Kurort med aktiv tillresande societet under sekelskiftet 1800–1900.  
Staden får en prägel av ”societetsstad” med välstånd, ordnad struktur och 
turistvänlighet.  
 

5. Järnvägen. Stadsbilden, handeln och folklivets påverkan av tågförbindelsen. 
 

6. Företagarandans olika skepnader. Textilindustrin och modern tillverkningshistoria i 
kommunen, inte minst trikåproduktionen.  
 

7. De stora gårdarna runt Åsunden och det framgångsrika jordbruket med anor från 
adeln.  
 

8. Personer och händelser från Ulricehamns kommun, historiskt och i samtid, som på 
olika sätt ”satt/sätter området på kartan”. 
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§  
 

Revidering av riktlinjer för anhörigstöd 
Dnr 2022/703 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Den reviderade riktlinjen om anhörigstöd antas och gäller från och med 1 februari 2023. 
 
Riktlinjen för anhörigstöd antagen av kommunstyrelsen 2018-11-29 § 349 upphävs i 
samband med detta.  
 
Sammanfattning 
Den 29 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för anhörigstöd. 
Riktlinjerna gäller till och med 2022. Förvaltningen har med anledning av detta reviderat 
riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och med 1 februari 2023. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-23 från socialchef 
2 Riktlinje för anhörigstöd 
3 Riktlinje-för-anhörigstöd 2019 
4 Riktlinje anhörigstöd 2023 påvisning av ändringar 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade riktlinjen om anhörigstöd antas och gäller från och med 1 februari 2023. 
 
Riktlinjen för anhörigstöd antagen av kommunstyrelsen 2018-11-29 § 349 upphävs i 
samband med detta.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-23 

Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för 
anhörigstöd 
Diarienummer 2022/703, löpnummer 4469/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Den reviderade riktlinjen om anhörigstöd antas och gäller från och med 1 februari 2023. 
 
Riktlinjen för anhörigstöd antagen av kommunstyrelsen 2018-11-29 § 349 upphävs i 
samband med detta.  
 
Sammanfattning 
Den 29 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för anhörigstöd. 
Riktlinjerna gäller till och med 2022. Förvaltningen har med anledning av detta reviderat 
riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och med 1 februari 2023. 
 
 
Ärendet 
Den 29 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att anta riktlinjer för anhörigstöd. 
Riktlinjerna gäller till och med 2022. Förvaltningen har med anledning av detta reviderat 
riktlinjen, och den reviderade riktlinjen föreslås gälla från och med 1 februari 2023. 
 
Regeringen har i april 2022 antagit nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och 
omsorg och riktlinje för anhörigstöd har därför revideras i linje med denna.  I samband med 
att Regeringen antog den nationella anhörigstrategin lämnades också tre nya uppdrag till 
Socialstyrelsen, vilka ska återredovisas under kommande år. De ytterligare ändringar som 
har gjorts är till stor del av redaktionell karaktär. 
 
I revideringen tydliggörs anhörigas behov samt vad som anhörigperspektivet innefattar. 
Samtidigt har ’’organisation’’ blivit mindre detaljerad för att stöd till anhöriga idag är mer 
förankrat i verksamheterna vilket gör att det inte finns behov för sådan detaljerad 
beskrivning i riktlinjen.   
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinje för anhörigstöd 
2 Riktlinje-för-anhörigstöd 2019 
3 Riktlinje anhörigstöd 2023 påvisning av ändringar 
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1. Bakgrund 
 

Sedan 2009 är den gällande lagstiftningen i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) att  
 
”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder”. 
 
Socialstyrelsens vägledning från 2016 beskriver att kommunens skyldighet att erbjuda stöd 
inte är kopplat till att man vårdar eller stödjer en person med en viss sjukdom eller diagnos, 
viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Socialnämnden ska verka för att barn och 
ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden (5 kap. 1 § SoL) och 2018 antogs 
Barnkonventionen som svensk lag, vilket förstärker barns rätt att inkluderas som målgrupp. 
Riktlinje för anhörigstöd gäller därför för alla kommunens invånare oavsett ålder.  

 
Anhöriga gör omfattande omsorgsinsatser och fyller en samhällsbärande funktion. Utifrån 
Nationellt kompetenscentrum anhörigas rapport från 2021 framgår att var femte vuxen 
regelbundet ger vård och stöd till en närstående. Stöd och omsorg kan bland annat innefatta 
praktisk hjälp, emotionellt stöd, eller att koordinera vård- och omsorgsinsatser. Enligt studier 
beräknas en tredjedel av dem som ger stöd eller omsorg göra insatser som motsvarar mer än 
en arbetsdag per vecka. Olika rapporter och undersökningar visar att anhöriga påverkas både 
ekonomiskt, socialt, psykiskt och fysiskt av att ge anhörigstöd. Det är angeläget att förebygga 
att den anhörige själv utvecklar en egen ohälsa och Socialstyrelsen påpekar att den preventiva 
ansatsen måste vara en utgångpunkt för det kommunala anhörigstödet. 

 
Socialstyrelsen skriver i sin vägledning till lagen att stödet till anhöriga ska vara individuellt, 
flexibelt och av god kvalitet. Detta innefattar bland annat att den anhöriges behov identifieras 
och att stödet utformas efter behov och önskemål, att rätt stöd ska ges vid rätt tidpunkt, samt 
att den närstående får insatser av hög kvalitet. Erkännande, respekt och delaktighet är dock 
det allra viktigaste, enklaste och mest efterfrågade stödet till anhöriga. I april 2022 fattade 
regeringen beslut om en Nationell anhörigstrategi. I denna betonas att anhörigas insatser och 
delaktighet alltid ska bygga på frivillighet. 

 
1.1 Begreppsdefinitioner 
Med anhörigstöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och 
socialt underlätta den anhöriges situation. Med anhörig avses den person som på något sätt 
ger omsorg, vård och/eller stöd. Anhörig kan exempelvis vara släkt, vänner, grannar och är 
inte kopplat till om stödet ges sällan eller är mer omfattande. Den som är i behov av hjälp 
benämns närstående.  

 
Stöd till anhöriga kan definieras på olika sätt. Dels som ett direkt stöd till den anhörige, 
exempelvis i form av stödsamtal, samtalsgrupper. Det direkta stödet erbjuds som en service 
till den anhörige, men den anhörige kan även söka stöd för egen del i form av behovsprövade 
insatser. Stöd kan också definieras som ett indirekt stöd, vilket är stöd till den närstående 
utifrån den närståendes behov men som samtidigt underlättar för den anhörige. 

 
Anhörigkonsulent är en person som är anställd för att ha ett övergripande ansvar för 
arbetet med anhörigstöd. Anhörigsamordnare har en mer samordnande funktion inom 
ett specifikt område. Anhörigombud fungerar som ambassadörer ute på arbetsplatser för 
att sprida kunskap och uppmärksamma anhörigas situation. 
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2. Syfte 
Ulricehamns kommuns folkhälsomål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen. Syftet med anhörigstöd i Ulricehamns kommun är att 
genom främjande, förebyggande och stödjande arbete försöka minska anhörigas belastning, 
förebygga ohälsa, förse dem med den kunskap och information de har behov av och inte 
minst att ge dem ett erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör. 

 
Riktlinjen för anhörigstöd reglerar det övergripande arbetet med anhörigstöd i kommunen. 
Den är ett stöd för de kommunala verksamheternas interna arbete. Med grund i riktlinjen 
kan man arbeta fram strategier och rutiner som bidrar till att utveckla anhörigstödet på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 

3. Mål 
Målsättningen är att Ulricehamns kommun ska ha ett anhörigstöd som kännetecknas av att 

 
 Anhöriga ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga. 

 
 Anhöriga ska ses som en viktig resurs som kan bidra med mycket kunskap. 

 
 Anhöriga ska känna till och få information om rätten till stöd på olika sätt, och veta 

vart de kan vända sig för att få stöd. 
 

 Anhörigstödet ska utvecklas utifrån ett evidensbaserat kunskapsunderlag och ska vara 
flexibelt, individuellt anpassat och av god kvalitet. 

 
 Anhörigstödet ska utvecklas i samverkan mellan anhöriga, företrädare för 

frivilligorganisationer, regionen, vårdcentraler och verksamheter inom kommunen. 
 

 Anhörigstöd ska kunna erbjudas mot alla målgrupper.  
 

 Barn som anhöriga ska uppmärksammas och synliggöras. 
 

 Alla anställda i kommunen ska ha ett anhörigperspektiv så att anhöriga och deras 
behov av stöd uppmärksammas i ett tidigt skede. 

 
 Arbetet med att stödja anhöriga ska integreras i kommunens olika verksamheter för 

att därigenom kunna erbjuda ett lättillgängligt och flexibelt anhörigstöd. 
 
 

4. Inriktning och genomförande 
 
Den nationella anhörigstrategin delar in anhörigas behov i tre delar. 

 Att anhöriga är beroende av att insatser till hens närstående fungerar. 

 Att insatserna ges med ett anhörigperspektiv. Detta innefattar att vård och omsorg 
ges med beaktande av den anhöriges behov av delaktighet och information, att man 
uppmärksammar den anhöriges insatser och tar hänsyn till dennes behov. 
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 Att beakta den anhöriges behov av stöd för egen del, just i sin roll som anhörig.  

 
 

4.1 Övergripande inriktning för anhörigstödet i 
Ulricehamns kommun 

 Samlad information om Ulricehamns kommuns anhörigstöd ska finnas på 
kommunens hemsida, i lättillgängliga broschyrer och vid behov på sociala medier.  
Information ska vid behov kunna ges på olika sätt och olika språk. 

 
 Stöd till anhöriga ska ges som service och vid behov även som biståndsbeslut. 

 
 Anhörigas delaktighet ska eftersträvas. 

 
 Anhörigperspektivet ska beaktas vid beslut om biståndsbedömda insatser för 

närstående. 
 

 Anhörigperspektivet ska särskilt beaktas vid risk för våld i nära relationer. 
 

 Anhörigstöd ska utvecklas utifrån två fokusområden; att arbeta med 
uppmärksammade behov, samt att arbeta för att nå ut till nya anhöriga. 

 
 Anhörigstöd ska efter behov kunna erbjudas både individuellt och i grupp. 

 
 Anhörigstöd ska i någon form kunna erbjudas mot alla målgrupper. 

 
 Kommunen ska även erbjuda stöd till barn och unga anhöriga. 

 
 Alla anställda inom kommunens olika verksamheter som kommer i kontakt med 

anhöriga ska ha ett anhörigperspektiv och uppmärksamma anhörigas behov, kunna 
ge råd och information samt vid behov vägleda/hänvisa till ytterligare stödkontakt. 

 
 Personal som arbetar med anhörigstöd ska ha tid och kompetens för att kunna arbeta 

med stödet. 
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 Anhörigkonsulent ska utgöra drivkraften i arbetet med att sprida, informera, utbilda, 
samverka och utveckla stödet till anhöriga. 

 
 Kommunen ska samverka kring anhöriga och närstående, internt och med externa 

parter såsom regionen, vårdcentraler, kyrkor samt olika föreningar och 
intresseorganisationer.  

 
 Anhörigstöd ska ses som en viktig del i kommunens arbete och ges utrymme att 

kunna fortsätta utvecklas. 
 

4.2 Organisation 
Många olika verksamheter inom kommunen berörs vad gäller anhörigperspektivet och det är 
av stor vikt för anhöriga att den närstående får bra stöd och hjälp. Till exempel berörs särskilt 
personal inom de verksamheter som handlägger närståendes ärenden och de verksamheter 
som utför insatser gällande den närstående. Även personal på skolor och elevhälsan, samt 
kultur- och fritidsverksamheten berörs. All personal inom kommunen som kommer i kontakt 
med anhöriga ska uppmärksamma anhöriga, bemöta dem på ett bra och respektfullt sätt, 
samarbeta med dem, samt ha kunskap och kunna lotsa anhöriga till rätt insats/personer 
inom kommunen. 
 
Anhörigstöd berör många av kommunens verksamheter och att utveckla ett bra anhörigstöd måste ses 
som ett kommunövergripande arbete. Detta arbete leds av socialchef som tillsammans med sektor 
välfärds verksamhetschefer ansvarar för utveckling av anhörigstödet på en strategisk nivå. Välfärd 
ledning definierar hur det interna arbetet ska bedrivas genom exempelvis anhörigkonsulent, 
anhörigsamordnare och anhörigombud.  

 
4.3 Insatser 
Den nya anhörigstrategin har som utgångspunkt att den vård och omsorg som anhöriga ger 
till sina närstående ska vara frivillig. Anhöriga är inte enligt lagen skyldiga att stödja/hjälpa 
närstående och vad man som anhörig kan, vill eller orkar varierar. Hur man som anhörig 
påverkas av situationen och behovet av stöd förändras över tid. Anhörigstöd är också 
mångfacetterat och vad för stöd som behövs kan variera i varje enskilt fall. Vilket stöd som är 
bäst gällande anhöriga och närstående blir därför individuellt. Stöd kan innefatta 
information och kunskap, stöd i vardagen, socialt stöd eller hjälp med samordning av 
insatser. Anhörigstöd ges i form av direkt stöd till anhöriga eller som ett indirekt stöd genom 
insatser till den närstående. 
 

4.3.1 Direkt stöd 
Anhöriga ska erbjudas direkt stöd som en service. Grunden för arbetet ska dels vara att 
erbjuda stöd till de anhöriga som uppmärksammats och uttrycker ett behov av stöd, dels att 
erbjuda generellt eller riktat stöd för att nå ut till nya anhöriga. Direkt stöd kan vara enskilda 
samtal eller olika former av samtalsgrupper, men även föreläsningar, utbildning, 
anhörigdagar och olika former av hälsofrämjande aktiviteter. 

 
Det direkta stödet ska kunna erbjudas mot alla målgrupper oavsett den anhöriges kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det ska inte heller spela 
någon roll vad den närstående har för diagnos eller insatser. Visst stöd kan erbjudas i 
samverkan med andra kommuner eller externa aktörer. 

 
Anhöriga kan vid behov också ansöka om individuellt biståndsbedömt stöd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 
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4.3.2 Indirekt stöd 
Inom SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om särskild service) finns olika former av stöd 
som riktar sig till den närstående och som samtidigt kan utgöra en viktig del i den hjälp och 
stöd som den anhörige kan behöva. Ansökan görs av den närstående och den närstående är 
den som får beslutet. Under handläggningen av ett ärende ska anhörigperspektivet alltid 
beaktas. 

 
Det kan handla om avlösning, ledsagning, hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd, 
kontaktfamilj, kontaktperson, familjebehandlare, korttidsboende enligt SoL eller 
korttidsvistelse utanför egna hemmet enligt LSS. Vissa former av stöd kan endast ansökas 
om man är sammanboende med den närstående. Detta kan exempelvis vara avlösning, 
växelvård eller korttid. 

 
4.3.3 Övrigt stöd 
Det finns flera olika kommunala aktiviteter och insatser som kan underlätta den anhöriges 
situation. Det kan exempelvis vara möjligheter för funktionsnedsatta att delta i 
fritidsaktiviteter med god tillgänglighet, det kan vara föräldrastödsgrupper för särskilda 
målgrupper eller möjlighet att ha utökad tid på förskola/fritidsverksamhet för föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning. I förhållande till folkhälsoarbetet kan stöd även innefatta 
främjande insatser gällande anhörigas egen hälsa. 

 
4.4 Anhörigperspektiv 
En förutsättning för att kunna erbjuda anhöriga stöd är en organisation som har ett 
anhörigperspektiv. Verksamheterna behöver vara lyhörda för anhörigas behov och 
uppmärksamma att människor utgör delar i ett system eller nätverk av relationer, som 
formas under livets gång. Medlemmarna i en familj påverkas om det finns en närstående med 
sjukdom eller funktionsnedsättning och som är i behov av vård eller omsorg, vilket innebär 
att man vid arbete med individen även behöver se till dennes sociala sammanhang. 
 
I den nationella anhörigstrategin förtydligas att anhörigperspektivet innebär att personal, 
handläggare, chefer och beslutsfattare ser och lyssnar på anhöriga, håller anhöriga 
informerade och har kunskap om vilket stöd och hjälp som den anhöriga ger, samtidigt som 
den anhörigas eget behov av stöd uppmärksammas. I anhörigstrategin framförs även att 
anhörigperspektivet behöver förstärkas och att det i huvudsak handlar om tre 
förbättringsområden: ledning och styrning, kunskap och kompetens, samt samverkan och 
samordning.  

 
Anhörigperspektivet ska kontinuerligt arbetas med/informeras om i kommunens olika 
verksamheter, främst bland dem som på något sätt möter anhöriga i sina verksamheter. Ett 
sätt att göra detta är exempelvis att använda sig av anhörigombud, som får verka som 
ambassadörer ute på arbetsplatser för att sprida kunskap och uppmärksamma anhörigas 
situation. Det är dock viktigt att anhörigperspektivet är förankrat i alla nivåer och i detta har 
socialchef och ledningsgrupp för sektor välfärd en viktig strategisk uppgift. 

 
4.5 Samverkan 
Både i förarbeten till lagen, i vägledningen från Socialstyrelsen, samt i den nationella 
anhörigstrategin, betonas vikten av samverkan. Många anhöriga fungerar idag som 
koordinatorer, då samverkan mellan olika instanser inte fungerar tillfredställande. En del i 
anhörigperspektivet ska vara att verka för att få till bra samverkan med olika parter, både 
internt och externt och också kunna fungera som stöd i samordningsprocessen för de 
anhöriga. 

 
Intern samverkan ska ske och vid behov utvecklas med berörda parter inom kommunen. En 
del i arbetet med samverkan är att se i vilka olika former samverkan finns och bör finnas. 
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Samverkan behöver också drivas på olika organisatoriska nivåer. En viktig del i 
anhörigstödet är också att samverka kring de olika former av stöd som finns i kommunen, 
som till exempel föräldrastöd och missbruksvård. Detta så att de olika formerna av stöd 
bildar en helhet. 

 
Samverkan bör ske med regionen, vårdcentraler, föreningar, externa intresseorganisationer, 
kyrkor, studieförbund och också kontinuerligt utvecklas. Man ska även i samverkan med 
anhöriga fortsätta att utveckla stödet. Att samverka med andra kommuner och externa 
parter ska också vara en viktig del och där även samverkan kring konkreta insatser för 
anhöriga kan förekomma. 

 

5. Uppföljning/utvärdering 
Arbetet med anhörigstöd ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, för att säkerställa att 
lagen följs i rätt utsträckning och att anhörigstödet håller en god kvalitet. Kvaliteten ska 
utvecklas i linje med Socialstyrelsens vägledning, samt med hänsyn till den nationella 
anhörigstrategin. Kommunens riktlinjer och rutiner ska följas upp och revideras vid behov. 
 
Ansvaret för att följa upp och utvärdera anhörigstöd ska ligga på anhörigkonsulent och 
socialchef samt verksamhetschefer inom sektor välfärd. Respektive verksamhetschef ansvarar 
för uppföljning av anhörigstöd inom dennes verksamhet. 

 
Riktlinjen för anhörigstöd är giltig i högst fyra år eller revideras vid behov av 
anhörigkonsulent i samråd med socialchef och referensgrupper. 

 

6. Slutkommentarer 
Det är viktigt att anhörigstödet fortsätter att utvecklas utifrån uppmärksammade lokala 
behov, men också utifrån Socialstyrelsens utarbetade modell för kunskapsstyrning där man 
inhämtar kunskap från anhöriga, professionella och aktuell forskning.  

Regeringen har i april 2022 antagit en nationell anhörigstrategi och kommunens arbete med 
anhörigstöd ska också ligga i linje med denna. Den nationella anhörigstrategin bygger på två 
olika utredningar från Socialstyrelsen. I samband med att Regeringen antog den nationella 
anhörigstrategin lämnades också tre nya uppdrag till Socialstyrelsen, vilka ska återredovisas 
under kommande år. 

 Att ta fram stöd för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och 
omsorg. Stödet ska ge vägledning avseende ledning, styrning, kunskap, kompetens, 
samverkan och samordning i syfte att stärka anhörigperspektivet. 

 Att ta fram stöd till kommunerna för ett mer individanpassat och likvärdigt stöd till 
anhöriga. Stödet ska rikta sig till kommunernas handläggare som utreder och fattar 
beslut om personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Stödet ska ge 
vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningen och vara 
till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser.  

 Att redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och 
sjukvård och omsorg kan utformas. Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att 
redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner 
erbjuder anhöriga kan utformas.  

 
 

Då det på nationell nivå bedrivs ett omfattande arbete med att verka för ett mer 
anhörigvänligt samhälle, är det viktigt att man på lokal nivå följer den nationella 
utvecklingen. I Boråsregionen har Nätverket för förvaltningschefer i Borås 
kommunalförbund beslutat om ett uppdrag till Boråsregionens Nätverk för Anhörigstöd 
(BorNA), om att fungera som en gemensam plattform för utvecklingsarbete kring 



10

anhörigstöd.  
 

Ur ett livsloppsperspektiv är vi sannolikt alla anhöriga någon gång under en kortare eller 
längre tidsperiod och i större eller mindre omfattning. Alla anhöriga ser sig inte som 
anhöriga och alla anhöriga ser sig inte heller vara i behov av stöd. Det är dock viktigt att 
anhöriga erhåller adekvat information om att det finns anhörigstöd i olika former, samt att 
kommunen arbetar med den preventiva ansatsen och utifrån Socialstyrelsens vägledning och 
den nationella anhörigstrategin vidareutvecklar ett individuellt, flexibelt anhörigstöd av god 
kvalitet. 
 

7. Referenslista 
 
Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära. Underlag till en nationell strategi. 
Socialstyrelsen artikelnummer 2021-6-7464 

Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Underlag till en nationell 
strategi. Socialstyrelsen artikelnummer 2020-11-7045 

Nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. Regeringen S 2022/02134 

Regeringens proposition 2008/09:82. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående  
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1 Bakgrund 
Den 1 juli 2009 förstärktes lagen om anhörigstöd. Propositionen ”2008/09:82 Personer som 
vårdar eller stödjer närstående” låg till grund för skärpningen av Socialtjänstlagen 
(2001:453) 5 kap 10 § till 

 
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder.” 

 
Socialstyrelsens uppdaterade vägledning från 2016 beskriver att kommunens skyldighet att 
erbjuda stöd inte är kopplat till att man vårdar eller stödjer en person med en viss sjukdom 
eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. 

 
Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 
förhållanden (5 kap. 1 § SoL). Riktlinje för anhörigstöd gäller därför för alla kommunens 
invånare oavsett ålder. 

 
Idag räknar man med att drygt 1,3 miljoner ger någon form av anhörigstöd i Sverige enligt en 
rapport från Socialstyrelsen 2012. Av dessa är ca 900 000 förvärvsarbetande. Olika rapporter 
och undersökningar visar att anhöriga påverkas både ekonomiskt, socialt, psykiskt och fysiskt 
av att ge anhörigstöd. Det är angeläget att förebygga att den anhörige själv utvecklar en egen 
ohälsa och Socialstyrelsen påpekar att den preventiva ansatsen måste vara en utgångpunkt 
för det kommunala anhörigstödet. 

 
Socialstyrelsen skriver i sin vägledning till lagen att stödet till anhöriga ska vara individuellt, 
flexibelt och av god kvalitet. Detta innefattar bland annat att den anhöriges behov identifieras 
och att stödet utformas efter behov och önskemål, att rätt stöd ska ges vid rätt tidpunkt, samt 
att den närstående får insatser av hög kvalitet. Erkännande, respekt och delaktighet är dock 
det allra viktigaste, enklaste och mest efterfrågade stödet till anhöriga. 

 
1.1 Begreppsdefinitioner 
Med anhörigstöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och 
socialt underlätta den anhöriges situation. Med anhörig avses den person som på något sätt 
ger omsorg, vård och/eller stöd. Anhörig kan vara t. ex. släkt, vänner, grannar och är inte 
kopplat till om stödet ges sällan eller är mer omfattande. Den som är i behov av hjälp 
benämns närstående. 

 
Stöd till anhöriga kan definieras på olika sätt. Dels som ett direkt stöd till den anhörige, 
t.ex. i form av stödsamtal, samtalsgrupper. Det direkta stödet erbjuds som en service till den 
anhörige, men den anhörige kan även söka stöd för egen del i form av behovsprövade 
insatser. Stöd kan också definieras som ett indirekt stöd, vilket är stöd till den närstående 
utifrån den närståendes behov men som samtidigt underlättar för den anhörige. 

 
Anhörigkonsulent är en person som är anställd för att ha ett övergripande ansvar för 
arbetet med anhörigstöd. Anhörigsamordnare har en mer samordnande funktion inom 
ett specifikt område. Anhörigombud fungerar som ambassadörer ute på arbetsplatser för 
att sprida kunskap och uppmärksamma anhörigas situation. 
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2 Syfte 
Ulricehamns kommuns folkhälsomål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen. Syftet med anhörigstöd i Ulricehamns kommun är att 
genom främjande, förebyggande och stödjande arbete försöka minska anhörigas belastning, 
förebygga ohälsa, förse dem med den kunskap och information de har behov av och inte 
minst att ge dem ett erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör. 

 
Riktlinjen för anhörigstöd reglerar det övergripande arbetet med anhörigstöd i kommunen. 
Den är ett stöd för de kommunala verksamheternas interna arbete. Med grund i riktlinjen 
kan man arbeta fram strategier och rutiner som bidrar till att utveckla anhörigstödet på ett 
ändamålsenligt sätt. 

 
 

3 Mål 
Målsättningen är att Ulricehamns kommun ska ha ett anhörigstöd som kännetecknas av att 

 
 Anhöriga ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga. 

 
 Anhöriga ska ses som en viktig resurs som kan bidra med mycket kunskap. 

 
 Anhöriga ska känna till och få information om rätten till stöd på olika sätt, och veta 

vart de kan vända sig för att få stöd. 
 

 Anhörigstödet ska utvecklas utifrån ett evidensbaserat kunskapsunderlag och ska vara 
flexibelt, individuellt anpassat och av god kvalitet. 

 
 Anhörigstödet ska utvecklas i samverkan mellan anhöriga, företrädare för 

frivilligorganisationer, landstinget, vårdcentraler och verksamheter inom kommunen. 
 

 Anhörigstöd ska kunna erbjudas mot alla målgrupper. 
 

 Alla anställda i kommunen ska ha ett anhörigperspektiv så att anhöriga och deras 
behov av stöd uppmärksammas i ett tidigt skede. 

 
 Arbetet med att stödja anhöriga ska integreras i kommunens olika verksamheter för 

att därigenom kunna erbjuda ett lättillgängligt och flexibelt anhörigstöd. 
 

 Barn som anhöriga ska uppmärksammas och synliggöras. 
 
 

4 Inriktning och genomförande 
Bestämmelsen i lagen omfattar socialtjänstens hela verksamhet. Alla anställda inom 
kommunens olika verksamheter ska uppmärksamma anhörigas behov av stöd, kunna ge stöd 
eller lotsa vidare. Det arbete som utförs av anhörigkonsulent, anhörigsamordnare och 
anhörigombud är ett komplement, men även en drivkraft till det grundläggande arbete med 
det löpande anhörigstöd som ska förekomma inom kommunens olika verksamheter. 
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4.1 Övergripande inriktning för anhörigstödet i 
Ulricehamns kommun 

 Samlad information om Ulricehamns kommuns anhörigstöd ska finnas på 
kommunens hemsida, i lättillgängliga broschyrer och vid behov på sociala medier. 

 
 Stöd till anhöriga ska ges som service och vid behov även som biståndsbeslut. 

 
 Anhörigperspektivet ska beaktas vid beslut om biståndsbedömda insatser för 

närstående. 
 

 Anhörigperspektivet ska särskilt beaktas vid risk för våld i nära relationer. 
 

 Anhörigstöd ska utvecklas utifrån två fokusområden; att arbeta med 
uppmärksammade behov, samt att arbeta för att nå ut till nya målgrupper. 

 
 Anhörigstöd ska efter behov kunna erbjudas både individuellt och i grupp. 

 
 Anhörigstöd ska i någon form kunna erbjudas mot alla målgrupper. 

 
 Kommunen ska även erbjuda stöd till barn och unga anhöriga. 

 
 Alla anställda inom kommunens olika verksamheter som kommer i kontakt med 

anhöriga ska ha ett anhörigperspektiv och uppmärksamma anhörigas behov, kunna 
ge råd och information samt vid behov vägleda/hänvisa till ytterligare stödkontakt. 

 
 Personal som arbetar med anhörigstöd ska ha tid och kompetens för att kunna arbeta 

med stödet. 
 

 Anhörigkonsulent ska utgöra drivkraften i arbetet med att sprida, informera, utbilda, 
samverka och utveckla stödet till anhöriga. 

 
 Kommunen ska samverka kring anhöriga och närstående, internt och med externa 

parter såsom landsting, vårdcentraler, kyrkor samt olika föreningar och 
intresseorganisationer. 

 
 Anhörigstöd ska ses som en viktig del i kommunens arbete och ges utrymme att 

kunna fortsätta utvecklas. 
 

4.2 Organisation 

4.2.1 Styrgrupp 
Anhörigstöd berör många av kommunens verksamheter och att utveckla ett bra anhörigstöd 
måste ses som ett kommunövergripande arbete. Styrgrupp för anhörigstöd leds av socialchef 
som i samråd med övriga sektorchefer utser styrgruppens representanter. Styrgruppen 
träffas regelbundet och utvecklar anhörigstödet på en strategisk nivå. 
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4.2.2 Anhörigkonsulent 
Navet i kommunens anhörigstöd är anhörigkonsulenten. Denne ska planera och utveckla 
anhörigstödet för alla målgrupper, initiera utbildning, utveckla informationen till anhöriga 
och lyfta fram förbättringsområden och brister som finns inom socialtjänstens och 
kommunens verksamheter när det gäller anhörigstöd. Vidare ska anhörigkonsulenten 
utveckla samverkan kring anhörigstöd både internt inom kommunen men också med externa 
parter såsom till exempel landsting, vårdcentraler, kyrkan, intresseföreningar, 
studieförbund. 

 
Anhörigkonsulenten ska också ge råd, stöd och information till anhöriga, leda anhörig- 
grupper samt utbilda och handleda personal inom socialtjänsten och andra verksamheter 
som berörs, gällande anhörigperspektiv och anhörigfrågor. 

 
4.2.3 Anhörigsamordnare 
Anhörigsamordnare har en mer samordnande roll inom ett specifikt område. De kan bland 
annat ha som uppgift att leda olika former av anhöriggrupper och vid behov även kunna ha 
enskilda samtal. Även övriga uppgifter när det gäller direkt stöd kan vid behov förekomma. 

 
4.2.4 Anhörigombud 
Som ett led att förankra anhörigperspektivet i olika verksamheter ska verksamheterna själva 
utse anhörigombud. Dessa har som uppgift att vara ambassadörer och sprida kunskap i syfte 
att uppmärksamma anhörigas situation. 

 
4.2.5 Intern referensgrupp 
Anhörigstödets interna referensgrupp består av representanter från verksamheter inom 
Sektor välfärd, samt andra viktiga verksamhetsområden som exempelvis Centrala elevhälsan, 
Folkhälsan, Familjecentralen och Kultur och fritid. Styrgruppen för anhörigstöd har beslutat 
om ett uppdrag till Interna referensgruppen att samverka för ett gemensamt 
utvecklingsarbete inom anhörigstöd. 

 
4.2.6 Personal inom kommunens verksamheter 
Många olika verksamheter inom kommunen berörs vad gäller anhörigperspektivet och det är 
av stor vikt för anhöriga att den närstående får bra stöd och hjälp. Till exempel berörs särskilt 
personal inom de verksamheter som handlägger närståendes ärenden och de verksamheter 
som utför insatser gällande den närstående. Även personal på skolor och elevhälsan, samt 
kultur- och fritidsverksamheten berörs. 

 
All personal inom kommunen som kommer i kontakt med anhöriga ska uppmärksamma 
anhöriga, bemöta dem på ett bra och respektfullt sätt, samarbeta med dem, samt ha kunskap 
och kunna lotsa anhöriga till rätt insats/personer inom kommunen. 

 
4.3 Insatser 
Anhöriga är inte enligt lagen skyldiga att stödja/hjälpa närstående och vad man som anhörig 
kan, vill eller orkar varierar. Hur man som anhörig påverkas av situationen och behovet av 
stöd förändras över tid. Anhörigstöd är också mångfacetterat och vad för stöd som behövs 
kan variera i varje enskilt fall. Vilket stöd som är bäst gällande anhöriga och närstående blir 
därför individuellt. Stöd kan innefatta information och kunskap, stöd i vardagen, socialt stöd 
eller hjälp med samordning av insatser. Anhörigstöd ges i form av direkt stöd till anhöriga 
eller som ett indirekt stöd genom insatser till den närstående. 



8

4.3.1 Direkt stöd 
Anhöriga ska erbjudas direkt stöd som en service. Grunden för arbetet ska dels vara att 
erbjuda stöd till de anhöriga som uppmärksammats och uttrycker ett behov av stöd, dels att 
erbjuda generellt eller riktat stöd för att nå ut till nya målgrupper. Direkt stöd kan vara 
enskilda samtal eller olika former av samtalsgrupper, men även föreläsningar, utbildning, 
anhörigdagar och olika former av må-bra-aktiviteter. 

 
Det direkta stödet ska kunna erbjudas mot alla målgrupper oavsett den anhöriges ålder, kön, 
eller etniska tillhörighet. Det ska inte heller spela någon roll vad den närstående har för 
diagnos eller insatser. Visst stöd kan erbjudas i samverkan med andra kommuner eller 
externa aktörer. 

 
Anhöriga kan vid behov också ansöka om individuellt biståndsbedömt stöd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 

 
4.3.2 Indirekt stöd 
Inom SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om särskild service) finns olika former av stöd 
som riktar sig till den närstående och som samtidigt kan utgöra en viktig del i den hjälp och 
stöd som den anhörige kan behöva. Ansökan görs av den närstående och den närstående är 
den som får beslutet. Under handläggningen av ett ärende ska anhörigperspektivet alltid 
beaktas. 

 
Det kan handla om avlösning, ledsagning, hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd, 
kontaktfamilj, kontaktperson, familjebehandlare, korttidsboende enligt SoL eller 
korttidsvistelse utanför egna hemmet enligt LSS. 

 
Vissa former av stöd kan endast ansökas om man är sammanboende med den närstående. 
Detta kan exempelvis vara avlösning, växelvård eller korttid. 

 
Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt och dokumentationsstruktur som 
omfattar handläggning, genomförande och uppföljning i arbetet med en individ. Detta 
system kan även användas för att identifiera och konkretisera anhörigas behov av stöd. 

 
4.3.3 Övrigt stöd 
Det finns flera olika kommunala aktiviteter och insatser som kan underlätta den anhöriges 
situation. Det kan exempelvis vara möjligheter för funktionsnedsatta att delta i 
fritidsaktiviteter med god tillgänglighet, det kan vara föräldrastödsgrupper för särskilda 
målgrupper eller möjlighet att ha utökad tid på förskola/fritidsverksamhet för föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning. 

 
4.4 Anhörigperspektiv 
En förutsättning för att kunna erbjuda anhöriga stöd är en organisation som har ett 
anhörigperspektiv. Verksamheterna behöver vara lyhörda för anhörigas behov och 
uppmärksamma att människor utgör delar i ett system eller nätverk av relationer, som 
formas under livets gång. Medlemmarna i en familj påverkas om det finns en närstående med 
sjukdom eller funktionsnedsättning och som är i behov av vård eller omsorg, vilket innebär 
att man vid arbete med individen även behöver se till dennes sociala sammanhang. 
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Med anhörigperspektiv avses enligt regeringens proposition 2008/09:82 att socialtjänsten 
ska: 

 
• Samverka med anhöriga. 

 
• Erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningen. 

 
• Ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid bedömning av behov och i utförandet. 

 
• Utreda anhörigas behov och informera om kommunens stöd. 

 
• Hålla regelbundna kontakter och följa upp stödinsatserna. 

 
• Se till att socialtjänsten och sjukvården samverkar. 

 
Och att all personal som möter anhöriga ska: 

 
• uppmärksamma dem 

 
• bemöta dem på ett respektfullt sätt, och 

 
• samarbeta med dem 

 
Anhörigperspektivet ska kontinuerligt arbetas med/informeras om i kommunens olika 
verksamheter, främst bland de som på något sätt möter anhöriga i sina verksamheter. Ett sätt 
att göra detta är att använda sig av anhörigombud, som får verka som ambassadörer ute på 
arbetsplatser för att sprida kunskap och uppmärksamma anhörigas situation. Det är dock 
viktigt att anhörigperspektivet är förankrat i alla nivåer och i detta har styrgruppen en viktig 
strategisk uppgift. 

 
4.5 Samverkan 
Både i förarbeten till lagen och i vägledningen från Socialstyrelsen betonar man vikten av 
samverkan. Socialstyrelsen skriver i olika rapporter att samverkan är något som kommuner 
behöver utveckla. Många anhöriga fungerar idag som koordinatorer, då samverkan mellan 
olika instanser inte fungerar tillfredställande. En del i anhörigstödet ska vara att verka för att 
få till bra samverkan med olika parter, både internt och externt och också kunna fungera som 
stöd i samordningsprocessen för de anhöriga. 

 
Även intern samverkan ska ske och vid behov utvecklas med berörda parter inom 
kommunen. En del i arbetet med samverkan är att se i vilka olika former samverkan finns 
och bör finnas. Det ska också finnas rutiner och planer för vem som ska ansvara för 
samverkan på olika plan och med olika samverkanspartner. Samverkan behöver också drivas 
på olika organisatoriska nivåer. En viktig del i anhörigstödet är också att samverka kring de 
olika former av stöd som finns i kommunen, som till exempel föräldrastöd och 
missbruksvård. Detta så att de olika formerna av stöd bildar en helhet. 

 
Samverkan bör ske med landsting, vårdcentraler, föreningar, externa intresseorganisationer, 
kyrkor, studieförbund och också kontinuerligt utvecklas. Man ska också i samverkan med 
anhöriga fortsätta att utveckla stödet, så att det blir flexibelt, individuellt och av god kvalitet. 
Detta kan ske genom fortsatt arbete med Anhörigrådet som startats upp som en extern 
referensgrupp. Anhörigrådet möjliggör för anhöriga att vara delaktiga i utvecklingen av 
anhörigstödet, samt för föreningar att i anhörigfrågor samverka både med kommunen och 
varandra. 
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Att samverka med andra kommuner och externa parter ska också vara en viktig del och där 
även samverkan kring konkreta insatser för anhöriga kan förekomma. 

 
4.6 Information 
Kommunen är skyldig att informera anhöriga om rätten till stöd och vilket stöd som kan 
erbjudas. Information ska vid behov kunna ges på olika sätt och olika språk. Kommunen ska 
också ha en uppsökande verksamhet för att sprida information och nå ut till anhöriga. 

 
4.7 Dokument 
Riktlinje för anhörigstöd reglerar det övergripande arbetet med anhörigstöd. För att 
tydliggöra hur arbetet med anhörigstöd ska bedrivas inom olika verksamheter, kan man 
behöva upprätta olika verksamhetsspecifika rutiner. Både förvaltnings- och 
kommunövergripande rutiner ska vara kända av all berörd personal. Det ska också vara 
tydligt vem som ansvarar för olika rutiner och vem som har ett övergripande ansvar. 

 
 

5 Uppföljning/utvärdering 

5.1 Övergripande 
Arbetet med anhörigstöd ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, för att säkerställa att 
lagen följs i rätt utsträckning och att anhörigstödet håller en god kvalitet. Kvaliteten ska 
utvecklas i linje med Socialstyrelsens vägledning, samt med hänsyn till nationella riktlinjer 
och strategier för anhörigstöd. Kommunens riktlinjer och rutiner ska följas upp och revideras 
vid behov. 

 
5.2 Ansvar 
Ansvaret för att följa upp och utvärdera anhörigstöd ska ligga på anhörigkonsulent och 
styrgrupp. Respektive verksamhetschef ansvarar för uppföljning av anhörigstöd inom dennes 
verksamhet. 

 
Riktlinjen för anhörigstöd är giltig i högst fyra år eller revideras vid behov av 
anhörigkonsulent i samråd med styrgrupp och referensgrupper. 

 
 

6 Slutkommentarer 
Det är viktigt att anhörigstödet fortsätter att utvecklas utifrån uppmärksammade lokala 
behov, men också utifrån en utarbetad modell för kunskapsstyrning (Socialstyrelsen) där 
man inhämtar kunskap från anhöriga, professionella och aktuell forskning. Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga (NKA) har tagit fram en Nationell anhörigstrategi och 
kommunens arbete med anhörigstöd bör också ligga i linje med detta. 

 
Riksrevisionen har i sin granskning av stödet till anhöriga omsorgsgivare kommit fram till att 
det finns mycket kvar att utveckla. De har rekommenderat regeringen att överväga ett 
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förtydligande av lagstiftningen, men pekar samtidigt på konkreta utvecklingsområden 
gällande kommunernas anhörigstöd, framför allt avseende att intentionerna om ett 
individualiserat, flexibelt och kvalitativt stöd måste uppnås. Riksrevisionen framhåller också 
att anhöriga ska erbjudas stöd på lika villkor i och mellan kommuner. 

 
NKA har på uppdrag av Socialdepartementet arbetat fram en Nationell anhörigstrategi med 
konkreta förslag. Strategin har som utgångspunkt att anhöriga ska ha samma möjligheter 
som andra medborgare ur ett livsloppsperspektiv. Det innebär att anhöriga ska: 

 
 Ha valfrihet att bestämma om de vill ta på sig en anhörigvårdarroll 
 Ha samma möjligheter till utbildning, arbete och social delaktighet 
 Ha samma möjligheter till anhörigstöd oberoende av kön, etnisk tillhörighet, 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Den nationella anhörigstrategin innefattar förslag för att säkra finansiell och social trygghet, 
balans mellan förvärvsarbete och vård av närstående, förebyggande åtgärder för att motverka 
ohälsa hos anhöriga, anhöriga som samverkanspartners inom vård och omsorg, utbildning av 
personal inom kommun och landsting, utbildning och träning för anhöriga och validering av 
anhörigas färdigheter, e-tjänster och välfärdsteknologi som anhörigstöd, möta anhörigas 
behov och utveckla ett evidensbaserat anhörigstöd, samverkan mellan kommun och 
landsting, samt att säkra barnrättsperspektivet utifrån barn och unga som anhöriga. Rapport 
om Nationell anhörigstrategi kommer att färdigställas under hösten 2018 och ska därefter 
återkopplas till regeringen. 

 
Då det på nationell nivå bedrivs ett omfattande arbete med att verka för ett anhörigvänligt 
samhälle, är det viktigt att man på lokal nivå följer den nationella utvecklingen. 

 
Det finns också regionala exempel från olika län där man arbetat fram samverkan mellan 
kommuner och landsting. Ett exempel på detta är Södermanlands län där man gemensamt 
och med hjälp av FoU arbetat fram och beslutat om en länsgemensam strategi. 

 
I Boråsregionen har Nätverket för förvaltningschefer i Borås kommunalförbund beslutat om 
ett uppdrag till Boråsregionens Nätverk för Anhörigstöd (BorNA), om att fungera som en 
gemensam plattform för utvecklingsarbete kring anhörigstöd. BorNA har etablerat en 
kontakt med FoU Sjuhärad för att gemensamt se över, tydliggöra och utveckla kommunernas 
anhörigstöd och utifrån de kommunala förutsättningarna utarbeta några konkreta strategier 
för att kunna följa upp det lokala arbetet och länka ihop det med den nationella utvecklingen. 

 
Ur ett livsloppsperspektiv är vi sannolikt alla anhöriga någon gång under en kortare eller 
längre tidsperiod och under större eller mindre omfattning. Alla anhöriga ser sig inte som 
anhöriga och alla anhöriga ser sig inte heller vara i behov av stöd. Det är dock viktigt att 
anhöriga erhåller adekvat information om att det finns anhörigstöd i olika former, samt att 
kommunen arbetar med den preventiva ansatsen och utifrån Socialstyrelsens vägledning 
vidareutvecklar ett individuellt, flexibelt anhörigstöd av god kvalitet. 
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1. Bakgrund 
 

Sedan 2009 är den gällande lagstiftningen i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) att  
 
”socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder”. 
 
Socialstyrelsens uppdaterade vägledning från 2016 beskriver att kommunens skyldighet att 
erbjuda stöd inte är kopplat till att man vårdar eller stödjer en person med en viss sjukdom 
eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning. Socialnämnden ska verka för att 
barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden (5 kap. 1 § SoL) och 2018 
antogs Barnkonventionen som svensk lag, vilket förstärker barns rätt att inkluderas som 
målgrupp. Riktlinje för anhörigstöd gäller därför för alla kommunens invånare oavsett ålder.  

 
Anhöriga gör omfattande omsorgsinsatser och fyller en samhällsbärande funktion. Utifrån 
Nationellt kompetenscentrum anhörigas rapport från 2021 framgår att var femte vuxen 
regelbundet ger vård och stöd till en närstående. Stöd och omsorg kan bland annat innefatta 
praktisk hjälp, emotionellt stöd, eller att koordinera vård- och omsorgsinsatser. Enligt studier 
beräknas en tredjedel av dem som ger stöd eller omsorg göra insatser som motsvarar mer än 
en arbetsdag per vecka. Idag räknar man med att drygt 1,3 miljoner ger någon form av 
anhörigstöd i Sverige enligt en rapport från Socialstyrelsen 2012. Av. Av dessa är ca 900 000 
förvärvsarbetande. Olika rapporter och undersökningar visar att anhöriga påverkas både 
ekonomiskt, socialt, psykiskt och fysiskt av att ge anhörigstöd. Det är angeläget att förebygga 
att den anhörige själv utvecklar en egen ohälsa och Socialstyrelsen påpekar att den preventiva 
ansatsen måste vara en utgångpunkt för det kommunala anhörigstödet. 

 
Socialstyrelsen skriver i sin vägledning till lagen att stödet till anhöriga ska vara individuellt, 
flexibelt och av god kvalitet. Detta innefattar bland annat att den anhöriges behov identifieras 
och att stödet utformas efter behov och önskemål, att rätt stöd ska ges vid rätt tidpunkt, samt 
att den närstående får insatser av hög kvalitet. Erkännande, respekt och delaktighet är dock 
det allra viktigaste, enklaste och mest efterfrågade stödet till anhöriga. I april 2022 fattade 
regeringen beslut om en Nationell anhörigstrategi. I denna betonas att anhörigas insatser och 
delaktighet alltid ska bygga på frivillighet. 

 
1.1 Begreppsdefinitioner 
Med anhörigstöd menas olika former av insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och 
socialt underlätta den anhöriges situation. Med anhörig avses den person som på något sätt 
ger omsorg, vård och/eller stöd. Anhörig kan exempelvis vara t. ex. släkt, vänner, grannar 
och är inte kopplat till om stödet ges sällan eller är mer omfattande. Den som är i behov av 
hjälp benämns närstående.  

 
Stöd till anhöriga kan definieras på olika sätt. Dels som ett direkt stöd till den anhörige, 
exempelvis t.ex. i form av stödsamtal, samtalsgrupper. Det direkta stödet erbjuds som en 
service till den anhörige, men den anhörige kan även söka stöd för egen del i form av 
behovsprövade insatser. Stöd kan också definieras som ett indirekt stöd, vilket är stöd till 
den närstående utifrån den närståendes behov men som samtidigt underlättar för den 
anhörige. 

 
Anhörigkonsulent är en person som är anställd för att ha ett övergripande ansvar för 
arbetet med anhörigstöd. Anhörigsamordnare har en mer samordnande funktion inom 
ett specifikt område. Anhörigombud fungerar som ambassadörer ute på arbetsplatser för 
att sprida kunskap och uppmärksamma anhörigas situation. 

 
 

Kommentar [HM2]:  Gjort en liten textjustering.  
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2. Syfte 
Ulricehamns kommuns folkhälsomål är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen. Syftet med anhörigstöd i Ulricehamns kommun är att 
genom främjande, förebyggande och stödjande arbete försöka minska anhörigas belastning, 
förebygga ohälsa, förse dem med den kunskap och information de har behov av och inte 
minst att ge dem ett erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör. 

 
Riktlinjen för anhörigstöd reglerar det övergripande arbetet med anhörigstöd i kommunen. 
Den är ett stöd för de kommunala verksamheternas interna arbete. Med grund i riktlinjen 
kan man arbeta fram strategier och rutiner som bidrar till att utveckla anhörigstödet på ett 
ändamålsenligt sätt. 

 
 

3. Mål 
Målsättningen är att Ulricehamns kommun ska ha ett anhörigstöd som kännetecknas av att 

 
 Anhöriga ska känna sig sedda, lyssnade på och delaktiga. 

 
 Anhöriga ska ses som en viktig resurs som kan bidra med mycket kunskap. 

 
 Anhöriga ska känna till och få information om rätten till stöd på olika sätt, och veta 

vart de kan vända sig för att få stöd. 
 

 Anhörigstödet ska utvecklas utifrån ett evidensbaserat kunskapsunderlag och ska vara 
flexibelt, individuellt anpassat och av god kvalitet. 

 
 Anhörigstödet ska utvecklas i samverkan mellan anhöriga, företrädare för 

frivilligorganisationer, regionen, vårdcentraler och verksamheter inom kommunen. 
 

 Anhörigstöd ska kunna erbjudas mot alla målgrupper. 
 

 Barn som anhöriga ska uppmärksammas och synliggöras. 
 

 Alla anställda i kommunen ska ha ett anhörigperspektiv så att anhöriga och deras 
behov av stöd uppmärksammas i ett tidigt skede. 

 
 Arbetet med att stödja anhöriga ska integreras i kommunens olika verksamheter för 

att därigenom kunna erbjuda ett lättillgängligt och flexibelt anhörigstöd. 
 
 
 

4. Inriktning och genomförande 
Bestämmelsen i lagen omfattar socialtjänstens hela verksamhet. Alla anställda inom 
kommunens olika verksamheter ska uppmärksamma anhörigas behov av stöd, kunna ge stöd 
eller lotsa vidare. Det arbete som utförs av anhörigkonsulent, anhörigsamordnare och 
anhörigombud är ett komplement, men även en drivkraft till det grundläggande arbete med 
det löpande anhörigstöd som ska förekomma inom kommunens olika verksamheter. 
 
Den nationella anhörigstrategin delar in anhörigas behov i tre delar. 

 Att anhöriga är beroende av att insatser till hens närstående fungerar. 

Kommentar [HM3]:  Dubbelkolla folkhälsomål 

Kommentar [HM4]:  Bytt från landsting 

Kommentar [JN5]:  Om detta står med i lagen, behöver 
vi ha med det i riktlinje då? 
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 Att insatserna ges med ett anhörigperspektiv. Detta innefattar att vård och omsorg 
ges med beaktande av den anhöriges behov av delaktighet och information, att man 
uppmärksammar den anhöriges insatser och tar hänsyn till dennes behov. 

 Att beakta den anhöriges behov av stöd för egen del, just i sin roll som anhörig.  
 
 
 
 

 

 
 

4.1 Övergripande inriktning för anhörigstödet i 
Ulricehamns kommun 

 Samlad information om Ulricehamns kommuns anhörigstöd ska finnas på 
kommunens hemsida, i lättillgängliga broschyrer och vid behov på sociala medier.  
Information ska vid behov kunna ges på olika sätt och olika språk. 

 
 Stöd till anhöriga ska ges som service och vid behov även som biståndsbeslut. 

 
 Anhörigas delaktighet ska eftersträvas. 

 
 Anhörigperspektivet ska beaktas vid beslut om biståndsbedömda insatser för 

närstående. 
 

 Anhörigperspektivet ska särskilt beaktas vid risk för våld i nära relationer. 
 

 Anhörigstöd ska utvecklas utifrån två fokusområden; att arbeta med 
uppmärksammade behov, samt att arbeta för att nå ut till nya anhöriga. 

 
 Anhörigstöd ska efter behov kunna erbjudas både individuellt och i grupp. 

 
 Anhörigstöd ska i någon form kunna erbjudas mot alla målgrupper. 

 
 Kommunen ska även erbjuda stöd till barn och unga anhöriga. 

Kommentar [HM6]:  Bytt ord. Anhörig istf 
målgrupper. 
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 Alla anställda inom kommunens olika verksamheter som kommer i kontakt med 

anhöriga ska ha ett anhörigperspektiv och uppmärksamma anhörigas behov, kunna 
ge råd och information samt vid behov vägleda/hänvisa till ytterligare stödkontakt. 

 
 Personal som arbetar med anhörigstöd ska ha tid och kompetens för att kunna arbeta 

med stödet. 
 

 Anhörigkonsulent ska utgöra drivkraften i arbetet med att sprida, informera, utbilda, 
samverka och utveckla stödet till anhöriga. 

 
 Kommunen ska samverka kring anhöriga och närstående, internt och med externa 

parter såsom regionen, vårdcentraler, kyrkor samt olika föreningar och 
intresseorganisationer.  

 
 Anhörigstöd ska ses som en viktig del i kommunens arbete och ges utrymme att 

kunna fortsätta utvecklas. 
 

4.2 Organisation 
Många olika verksamheter inom kommunen berörs vad gäller anhörigperspektivet och det är 
av stor vikt för anhöriga att den närstående får bra stöd och hjälp. Till exempel berörs särskilt 
personal inom de verksamheter som handlägger närståendes ärenden och de verksamheter 
som utför insatser gällande den närstående. Även personal på skolor och elevhälsan, samt 
kultur- och fritidsverksamheten berörs. All personal inom kommunen som kommer i kontakt 
med anhöriga ska uppmärksamma anhöriga, bemöta dem på ett bra och respektfullt sätt, 
samarbeta med dem, samt ha kunskap och kunna lotsa anhöriga till rätt insats/personer 
inom kommunen. 
 
Anhörigstöd berör många av kommunens verksamheter och att utveckla ett bra anhörigstöd måste ses 
som ett kommunövergripande arbete. Detta arbete leds av socialchef som tillsammans med sektor 
välfärds verksamhetschefer ansvarar för utveckling av anhörigstödet på en strategisk nivå. Välfärd 
ledning definierar hur det interna arbetet ska bedrivas genom exempelvis anhörigkonsulent, 
anhörigsamordnare och anhörigombud.  
 
4.2.1 Styrgrupp 
Anhörigstöd berör många av kommunens verksamheter och att utveckla ett bra anhörigstöd 
måste ses som ett kommunövergripande arbete. Styrgrupp för anhörigstöd leds av socialchef 
som i samråd med övriga sektorchefer utser styrgruppens representanter. Styrgruppen 
träffas regelbundet och utvecklar anhörigstödet på en strategisk nivå. 

 
4.2.2 Anhörigkonsulent 

Navet i kommunens anhörigstöd är anhörigkonsulenten. Denne ska planera och utveckla 
anhörigstödet för alla målgrupper, initiera utbildning, utveckla informationen till anhöriga 
och lyfta fram förbättringsområden och brister som finns inom socialtjänstens och 
kommunens verksamheter när det gäller anhörigstöd. Vidare ska anhörigkonsulenten 
utveckla samverkan kring anhörigstöd både internt inom kommunen men också med externa 
parter såsom till exempel landsting, vårdcentraler, kyrkan, intresseföreningar, 
studieförbund. 

 
Anhörigkonsulenten ska också ge råd, stöd och information till anhöriga, leda anhörig- 
grupper samt utbilda och handleda personal inom socialtjänsten och andra verksamheter 
som berörs, gällande anhörigperspektiv och anhörigfrågor. 

 
4.2.3 Anhörigsamordnare 

Anhörigsamordnare har en mer samordnande roll inom ett specifikt område. De kan bland 
annat ha som uppgift att leda olika former av anhöriggrupper och vid behov även kunna ha 

Kommentar [HM7]:  Bytt från landsting 

Kommentar [HM8]:  Tagit bort 
organisationsbeskrivningen med detaljer. 

Kommentar [HM9]:  Texten är det som tidigare var 
4.2.6 
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enskilda samtal. Även övriga uppgifter när det gäller direkt stöd kan vid behov förekomma. 
 
4.2.4 Anhörigombud 

Som ett led att förankra anhörigperspektivet i olika verksamheter ska verksamheterna själva 
utse anhörigombud. Dessa har som uppgift att vara ambassadörer och sprida kunskap i syfte 
att uppmärksamma anhörigas situation. 

 
4.2.5 Intern referensgrupp 

Anhörigstödets interna referensgrupp består av representanter från verksamheter inom 
Sektor välfärd, samt andra viktiga verksamhetsområden som exempelvis Centrala elevhälsan, 
Folkhälsan, Familjecentralen och Kultur och fritid. Styrgruppen för anhörigstöd har beslutat 
om ett uppdrag till Interna referensgruppen att samverka för ett gemensamt 
utvecklingsarbete inom anhörigstöd. 

 
4.2.6 Personal inom kommunens verksamheter 

Många olika verksamheter inom kommunen berörs vad gäller anhörigperspektivet och det är 
av stor vikt för anhöriga att den närstående får bra stöd och hjälp. Till exempel berörs särskilt 
personal inom de verksamheter som handlägger närståendes ärenden och de verksamheter 
som utför insatser gällande den närstående. Även personal på skolor och elevhälsan, samt 
kultur- och fritidsverksamheten berörs. 

 
All personal inom kommunen som kommer i kontakt med anhöriga ska uppmärksamma 
anhöriga, bemöta dem på ett bra och respektfullt sätt, samarbeta med dem, samt ha kunskap 
och kunna lotsa anhöriga till rätt insats/personer inom kommunen. 

 
4.3 Insatser 
Den nya anhörigstrategin har som utgångspunkt att den vård och omsorg som anhöriga ger 
till sina närstående ska vara frivillig. Anhöriga är inte enligt lagen skyldiga att stödja/hjälpa 
närstående och vad man som anhörig kan, vill eller orkar varierar. Hur man som anhörig 
påverkas av situationen och behovet av stöd förändras över tid. Anhörigstöd är också 
mångfacetterat och vad för stöd som behövs kan variera i varje enskilt fall. Vilket stöd som är 
bäst gällande anhöriga och närstående blir därför individuellt. Stöd kan innefatta 
information och kunskap, stöd i vardagen, socialt stöd eller hjälp med samordning av 
insatser. Anhörigstöd ges i form av direkt stöd till anhöriga eller som ett indirekt stöd genom 
insatser till den närstående. 
 

4.3.1 Direkt stöd 
Anhöriga ska erbjudas direkt stöd som en service. Grunden för arbetet ska dels vara att 
erbjuda stöd till de anhöriga som uppmärksammats och uttrycker ett behov av stöd, dels att 
erbjuda generellt eller riktat stöd för att nå ut till nya anhöriga. Direkt stöd kan vara enskilda 
samtal eller olika former av samtalsgrupper, men även föreläsningar, utbildning, 
anhörigdagar och olika former av hälsofrämjande aktiviteter. 

 
Det direkta stödet ska kunna erbjudas mot alla målgrupper oavsett den anhöriges kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. ålder, kön, eller etniska 
tillhörighet. Det ska inte heller spela någon roll vad den närstående har för diagnos eller 
insatser. Visst stöd kan erbjudas i samverkan med andra kommuner eller externa aktörer. 

 
Anhöriga kan vid behov också ansöka om individuellt biståndsbedömt stöd enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap 1 §. 

 
4.3.2 Indirekt stöd 
Inom SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om särskild service) finns olika former av stöd 

Kommentar [HM10]:  Bytt från målgrupper till 
anhöriga 

Kommentar [HM11]:  Bytt ord från må-bra-aktiviteter 
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som riktar sig till den närstående och som samtidigt kan utgöra en viktig del i den hjälp och 
stöd som den anhörige kan behöva. Ansökan görs av den närstående och den närstående är 
den som får beslutet. Under handläggningen av ett ärende ska anhörigperspektivet alltid 
beaktas. 

 
Det kan handla om avlösning, ledsagning, hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd, 
kontaktfamilj, kontaktperson, familjebehandlare, korttidsboende enligt SoL eller 
korttidsvistelse utanför egna hemmet enligt LSS. 

 
Vissa former av stöd kan endast ansökas om man är sammanboende med den närstående. 
Detta kan exempelvis vara avlösning, växelvård eller korttid. 

 
Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt och dokumentationsstruktur som 
omfattar handläggning, genomförande och uppföljning i arbetet med en individ. Detta 
system kan även användas för att identifiera och konkretisera anhörigas behov av stöd. 

 
4.3.3 Övrigt stöd 
Det finns flera olika kommunala aktiviteter och insatser som kan underlätta den anhöriges 
situation. Det kan exempelvis vara möjligheter för funktionsnedsatta att delta i 
fritidsaktiviteter med god tillgänglighet, det kan vara föräldrastödsgrupper för särskilda 
målgrupper eller möjlighet att ha utökad tid på förskola/fritidsverksamhet för föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning. I förhållande till folkhälsoarbetet kan stöd även innefatta 
främjande insatser gällande anhörigas egen hälsa.  
 

 
4.4 Anhörigperspektiv 
En förutsättning för att kunna erbjuda anhöriga stöd är en organisation som har ett 
anhörigperspektiv. Verksamheterna behöver vara lyhörda för anhörigas behov och 
uppmärksamma att människor utgör delar i ett system eller nätverk av relationer, som 
formas under livets gång. Medlemmarna i en familj påverkas om det finns en närstående med 
sjukdom eller funktionsnedsättning och som är i behov av vård eller omsorg, vilket innebär 
att man vid arbete med individen även behöver se till dennes sociala sammanhang. 
 
I den nationella anhörigstrategin förtydligas att anhörigperspektivet innebär att personal, 
handläggare, chefer och beslutsfattare ser och lyssnar på anhöriga, håller anhöriga 
informerade och har kunskap om vilket stöd och hjälp som den anhöriga ger, samtidigt som 
den anhörigas eget behov av stöd uppmärksammas. I anhörigstrategin framförs även att 
anhörigperspektivet behöver förstärkas och att det i huvudsak handlar om tre 
förbättringsområden: ledning och styrning, kunskap och kompetens, samt samverkan och 
samordning.  

 
Med anhörigperspektiv avses enligt regeringens proposition 2008/09:82 att socialtjänsten 
ska: 

 
• Samverka med anhöriga. 

 
• Erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningen. 

 
• Ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid bedömning av behov och i utförandet. 

 
• Utreda anhörigas behov och informera om kommunens stöd. 

 
• Hålla regelbundna kontakter och följa upp stödinsatserna. 

 
• Se till att socialtjänsten och sjukvården samverkar. 
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Och att all personal som möter anhöriga ska: 

 
• uppmärksamma dem 

 
• bemöta dem på ett respektfullt sätt, och 

 
• samarbeta med dem 

 
Anhörigperspektivet ska kontinuerligt arbetas med/informeras om i kommunens olika 
verksamheter, främst bland de som på något sätt möter anhöriga i sina verksamheter. Ett sätt 
att göra detta är exempelvis att använda sig av anhörigombud, som får verka som 
ambassadörer ute på arbetsplatser för att sprida kunskap och uppmärksamma anhörigas 
situation. Det är dock viktigt att anhörigperspektivet är förankrat i alla nivåer och i detta har 
socialchef och ledningsgrupp för sektor välfärd en viktig strategisk uppgift. 

 
4.5 Samverkan 
Både i förarbeten till lagen, i vägledningen från Socialstyrelsen, samt i den nationella 
anhörigstrategin, betonas vikten av samverkan. Socialstyrelsen skriver i olika rapporter att 
samverkan är något som kommuner behöver utveckla. Många anhöriga fungerar idag som 
koordinatorer, då samverkan mellan olika instanser inte fungerar tillfredställande. En del i 
anhörigstödet anhörigperspektivet ska vara att verka för att få till bra samverkan med olika 
parter, både internt och externt och också kunna fungera som stöd i samordningsprocessen 
för de anhöriga. 

 
Även intern samverkan ska ske och vid behov utvecklas med berörda parter inom 
kommunen. En del i arbetet med samverkan är att se i vilka olika former samverkan finns 
och bör finnas. Det ska också finnas rutiner och planer för vem som ska ansvara för 
samverkan på olika plan och med olika samverkanspartner. Samverkan behöver också drivas 
på olika organisatoriska nivåer. En viktig del i anhörigstödet är också att samverka kring de 
olika former av stöd som finns i kommunen, som till exempel föräldrastöd och 
missbruksvård. Detta så att de olika formerna av stöd bildar en helhet. 

 
Samverkan bör ske med regionen, vårdcentraler, föreningar, externa intresseorganisationer, 
kyrkor, studieförbund och också kontinuerligt utvecklas. Man ska också även i samverkan 
med anhöriga fortsätta att utveckla stödet. så att det blir flexibelt, individuellt och av god 
kvalitet. Detta kan ske genom fortsatt arbete med Anhörigrådet som startats upp som en 
extern referensgrupp. Anhörigrådet möjliggör för anhöriga att vara delaktiga i utvecklingen 
av anhörigstödet, samt för föreningar att i anhörigfrågor samverka både med kommunen och 
varandra. Att samverka med andra kommuner och externa parter ska också vara en viktig del 
och där även samverkan kring konkreta insatser för anhöriga kan förekomma. 

 
4.6 Information 
Kommunen är skyldig att ska informera anhöriga om rätten till stöd och vilket stöd som kan 
erbjudas. Information ska vid behov kunna ges på olika sätt och olika språk. Kommunen ska 
också ha en uppsökande verksamhet för att sprida information och nå ut till anhöriga. 

 
4.7 Dokument 
Riktlinje för anhörigstöd reglerar det övergripande arbetet med anhörigstöd. För att 
tydliggöra hur arbetet med anhörigstöd ska bedrivas inom olika verksamheter, kan man 
behöva upprätta olika verksamhetsspecifika rutiner. Både förvaltnings- och 
kommunövergripande rutiner ska vara kända av all berörd personal. Det ska också vara 
tydligt vem som ansvarar för olika rutiner och vem som har ett övergripande ansvar. 

Kommentar [HM12]:  Bytt från landsting 

Kommentar [JN13]:  Det står i 4.1 

Kommentar [JN14]:  Står i syftet 
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5. Uppföljning/utvärdering 
Arbetet med anhörigstöd ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, för att säkerställa att 
lagen följs i rätt utsträckning och att anhörigstödet håller en god kvalitet. Kvaliteten ska 
utvecklas i linje med Socialstyrelsens vägledning, samt med hänsyn till den nationella 
anhörigstrategin. Kommunens riktlinjer och rutiner ska följas upp och revideras vid behov. 
 
Ansvaret för att följa upp och utvärdera anhörigstöd ska ligga på anhörigkonsulent och 
socialchef samt verksamhetschefer inom sektor välfärd. Respektive verksamhetschef ansvarar 
för uppföljning av anhörigstöd inom dennes verksamhet. 

 
Riktlinjen för anhörigstöd är giltig i högst fyra år eller revideras vid behov av 
anhörigkonsulent i samråd med socialchef och referensgrupper. 

 
 

6. Slutkommentarer 
Det är viktigt att anhörigstödet fortsätter att utvecklas utifrån uppmärksammade lokala 
behov, men också utifrån Socialstyrelsens  en utarbetade modell för kunskapsstyrning 
(Socialstyrelsen) där man inhämtar kunskap från anhöriga, professionella och aktuell 
forskning.  

 
Riksrevisionen har i sin granskning av stödet till anhöriga omsorgsgivare kommit fram till att 
det finns mycket kvar att utveckla. De har rekommenderat regeringen att överväga ett 
förtydligande av lagstiftningen, men pekar samtidigt på konkreta utvecklingsområden 
gällande kommunernas anhörigstöd, framför allt avseende att intentionerna om ett 
individualiserat, flexibelt och kvalitativt stöd måste uppnås. Riksrevisionen framhåller också 
att anhöriga ska erbjudas stöd på lika villkor i och mellan kommuner.  
 

Regeringen har i april 2022 antagit en nationell anhörigstrategi och kommunens arbete med 
anhörigstöd ska också ligga i linje med denna. Den nationella anhörigstrategin bygger på två 
olika utredningar från Socialstyrelsen. I samband med att Regeringen antog den Nationella 
anhörigstrategin lämnades också tre nya uppdrag till socialstyrelsen, vilka ska återredovisas 
under kommande år. 

 Att ta fram stöd för att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och 
omsorg. Stödet ska ge vägledning avseende ledning, styrning, kunskap, kompetens, 
samverkan och samordning i syfte att stärka anhörigperspektivet. 

 Att ta fram stöd till kommunerna för ett mer individanpassat och likvärdigt stöd till 
anhöriga. Stödet ska rikta sig till kommunernas handläggare som utreder och fattar 
beslut om personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Stödet ska ge 
vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningen och vara 
till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser.  

 Att redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och 
sjukvård och omsorg kan utformas. Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att 
redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner 
erbjuder anhöriga kan utformas.  

 
NKA har på uppdrag av Socialdepartementet arbetat fram en Nationell anhörigstrategi med 
konkreta förslag. Strategin har som utgångspunkt att anhöriga ska ha samma möjligheter 
som andra medborgare ur ett livsloppsperspektiv. Det innebär att anhöriga ska: 

 

Kommentar [HM15]:  Lagt ihop stycken, text 
oförändrad 

Kommentar [HM16]:  bytt från styrgrupp  

Kommentar [HM17]:  bytt från styrgrupp 
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 Ha valfrihet att bestämma om de vill ta på sig en anhörigvårdarroll 
 Ha samma möjligheter till utbildning, arbete och social delaktighet 
 Ha samma möjligheter till anhörigstöd oberoende av kön, etnisk tillhörighet, 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Den nationella anhörigstrategin innefattar förslag för att säkra finansiell och social trygghet, 
balans mellan förvärvsarbete och vård av närstående, förebyggande åtgärder för att motverka 
ohälsa hos anhöriga, anhöriga som samverkanspartners inom vård och omsorg, utbildning av 
personal inom kommun och landsting, utbildning och träning för anhöriga och validering av 
anhörigas färdigheter, e-tjänster och välfärdsteknologi som anhörigstöd, möta anhörigas 
behov och utveckla ett evidensbaserat anhörigstöd, samverkan mellan kommun och 
landsting, samt att säkra barnrättsperspektivet utifrån barn och unga som anhöriga. Rapport 
om Nationell anhörigstrategi kommer att färdigställas under hösten 2018 och ska därefter 
återkopplas till regeringen. 

 
Då det på nationell nivå bedrivs ett omfattande arbete med att verka för ett mer 
anhörigvänligt samhälle, är det viktigt att man på lokal nivå följer den nationella 
utvecklingen. 

 
Det finns också regionala exempel från olika län där man arbetat fram samverkan mellan 
kommuner och landsting. Ett exempel på detta är Södermanlands län där man gemensamt 
och med hjälp av FoU arbetat fram och beslutat om en länsgemensam strategi. 

 
I Boråsregionen har Nätverket för förvaltningschefer i Borås kommunalförbund beslutat om 
ett uppdrag till Boråsregionens Nätverk för Anhörigstöd (BorNA), om att fungera som en 
gemensam plattform för utvecklingsarbete kring anhörigstöd. BorNA har etablerat en 
kontakt med FoU Sjuhärad för att gemensamt se över, tydliggöra och utveckla kommunernas 
anhörigstöd och utifrån de kommunala förutsättningarna utarbeta några konkreta strategier 
för att kunna följa upp det lokala arbetet och länka ihop det med den nationella utvecklingen. 

 
Ur ett livsloppsperspektiv är vi sannolikt alla anhöriga någon gång under en kortare eller 
längre tidsperiod och i större eller mindre omfattning. Alla anhöriga ser sig inte som 
anhöriga och alla anhöriga ser sig inte heller vara i behov av stöd. Det är dock viktigt att 
anhöriga erhåller adekvat information om att det finns anhörigstöd i olika former, samt att 
kommunen arbetar med den preventiva ansatsen och utifrån Socialstyrelsens vägledning och 
den nationella anhörigstrategin vidareutvecklar ett individuellt, flexibelt anhörigstöd av god 
kvalitet. 
 
7. Referenslista 
Anhöriga som ger omsorg till närstående – Fördjupad studie av omfattning och 
konsekvenser. Socialstyrelsen artikelnummer 2014-10-10 
 
Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära. Underlag till en nationell strategi. 
Socialstyrelsen artikelnummer 2021-6-7464 

Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. Underlag till en nationell 
strategi. Socialstyrelsen artikelnummer 2020-11-7045 

  
Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga. Närvård i Sörmland och FoU 
Sörmland: 
http://www.anhoriga.se/Global/St%c3%b6d%20och%20kunskap/Intressanta%20exempel/ 
L%c3%a4nsgemensam%20strategi%20i%20samverkan%20f%c3%b6r%20st%c3%b6d%20til 
l%20anh%c3%b6riga%20t%20n%c3%a4mnd.pdf 

 
 

Nationell anhörigstrategi inom hälso- och sjukvård och omsorg. Regeringen S 2022/02134 

Kommentar [JN18]:  Behövs referenslista vara med? 

http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Intressanta%20exempel/L%C3%A4nsgemensam%20strategi%20i%20samverkan%20f%C3%B6r%20st%C3%B6d%20till%20anh%C3%B6riga%20t%20n%C3%A4mnd.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Intressanta%20exempel/L%C3%A4nsgemensam%20strategi%20i%20samverkan%20f%C3%B6r%20st%C3%B6d%20till%20anh%C3%B6riga%20t%20n%C3%A4mnd.pdf
http://www.anhoriga.se/Global/St%C3%B6d%20och%20kunskap/Intressanta%20exempel/L%C3%A4nsgemensam%20strategi%20i%20samverkan%20f%C3%B6r%20st%C3%B6d%20till%20anh%C3%B6riga%20t%20n%C3%A4mnd.pdf
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Regeringens proposition 2008/09:82. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående 

Stödet till Anhöriga omsorgsgivare. Riksrevisionen, RIR 2014:9 

Stöd till anhöriga – Vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. 
Socialstyrelsen artikelnummer 2016-7-3 
 
Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående - Slutrapport 2014. Socialstyrelsen 
artikelnummer 2014-12-6 
 
Stöd till den som vårdar och hjälper en närstående – en sammanfattning av Socialstyrelsens underlag 
till en nationell strategi. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka 2021:4 
 
Svensk författningssamling (SFS) 2018:1197 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter 

 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022 mellan Södra Hälso-och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun, antagen av Kommunstyrelsen 2021-10-28 § 
249



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-12-13 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för 
centrumutveckling, ombyggnation Storgatan 2023 
Dnr 2022/537 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation Storgatan, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 44,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation 
Storgatan, totalt 10,0 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-15 § 263 där riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning 
och bolag reviderades så att kommunstyrelsen kan besluta om objekt med en totaluppgift på 
upp till och med 20 mnkr och som är upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen. 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 44,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl centrumutveckling Storgatan 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation Storgatan, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 44,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-06 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
centrumutveckling, ombyggnation Storgatan 2023 
Diarienummer 2022/537, löpnummer 3716/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation Storgatan, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 44,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation 
Storgatan, totalt 10,0 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-15 § 263 där riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning 
och bolag reviderades så att kommunstyrelsen kan besluta om objekt med en totaluppgift på 
upp till och med 20 mnkr och som är upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen. 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 44,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för centrumutveckling ombyggnation 
Storgatan, totalt 10,0 mnkr. 
 
Investeringsmedel behövs för centrumutveckling för ombyggnation av Storgatan, 10,0 mnkr. 
Medel behövs för att säkerställa tillgänglighet genom zonindelning som möjliggör en rättvis 
och optimal fördelning av gatuutrymmet. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för nämnda projekt i investeringsbudgeten 
för 2023. Övriga driftskostnadskonsekvenser, 44,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 
Ekonomichefens yttrande  
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-15 § 263 där riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning 
och bolag reviderades så att kommunstyrelsen kan besluta om objekt med en totaluppgift på 
upp till och med 20 mnkr och som är upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen. 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. 
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 



  2022/537, 3716/2022 2(2) 

 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl centrumutveckling Storgatan 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
 
 

Fredrik Linusson  Ulrica Fagerson 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben 
  
Håkan Steinstö 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och Samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 30 (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

Centrumutveckling Storgatan 2 430 10 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

10 000 0 0 0 0 0 10 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 10 000 0 0 0 0 0 10 000

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 333 333 333 333 333 333 2 000
Internränta 100 97 93 90 87 83 550
Summa kapitalkostnader 433 430 427 423 420 417 2 550
Summa kostnader 433 430 427 423 420 417 2 550
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 433 430 427 423 420 417 2 550

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.

Ökade drifkostnader gata 2430m2 * 5 kr=12 150 kr
Ökade driftkostnader gatubelysning 5 stycken * 850 kr=4 250 kr
Ökade driftkostnader dagvatten 1 styck * 9 500 kr=9 500 kr
Ökade driftkostnader planteringar 1 styck * 18 500 kr=18 500 kr
Totalt ökade drifkostnader i projektet är 44 400 kr

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Ökade drifkostnader gata 2430m2 * 5 kr=12 150 kr
Ökade driftkostnader gatubelysning 5 stycken * 850 kr=4 250 kr
Ökade driftkostnader dagvatten 1 styck * 9 500 kr=9 500 kr
Ökade driftkostnader planteringar 1 styck * 18 500 kr=18 500 kr
Totalt ökade drifkostnader i projektet är 44 400 kr
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Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och 
trafikåtgärder 2023 
Dnr 2022/551 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 15,3 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 36,4 tkr per år beaktas i budget 2024. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 
totalt 15,3 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-15 § 263 där riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning 
och bolag reviderades så att kommunstyrelsen kan besluta om objekt med en totaluppgift på 
upp till och med 20 mnkr och som är upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen. 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 36,4 tkr per år beaktas i budget 2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Broreparationer 
3 Investeringskalkyl Cykelboxar Ulricehamns- och Hökerumsmotet 
4 Investeringskalkyl Gc-väg utmed Grönahögsvägen 
5 Investeringskalkyl Oförutsedda åtgärder 
6 Investeringskalkyl Vegagatan höjdjustering 
7 Investeringskalkyl Årlig beläggning 
8 Investeringskalkyl Gc-väg Bogesundsgatan 
9 Investeringskalkyl tillgänglighetsanpassning av 2 st hållplatser 

Parkgatan och Tre Rosors väg 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 15,3 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 36,4 tkr per år beaktas i budget 2024. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-06 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
gator, vägar och trafikåtgärder 2023 
Diarienummer 2022/551, löpnummer 3720/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder, totalt 15,3 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 36,4 tkr per år beaktas i budget 2024. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 
totalt 15,3 mnkr. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-15 § 263 där riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning 
och bolag reviderades så att kommunstyrelsen kan besluta om objekt med en totaluppgift på 
upp till och med 20 mnkr och som är upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen. 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser, 36,4 tkr per år beaktas i budget 2024. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 
totalt 15,3 mnkr, enligt följande:  
 
Oförutsedda åtgärder 0,4 mnkr  
Årlig beläggning 6,0 mnkr  
Medfinansieringsprojekt med Trafikverket 3,9 mnkr  
Broreparationer  1,0 mnkr  
Ombyggnation Vegagatan  1,5 mnkr 
Gång- och cykelväg Bogesundsgatan 2,5 mnkr  
 15,3 mnkr 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder i 
investeringsbudgeten för 2023. Övriga driftskostnadskonsekvenser, 36,4 tkr per år, beaktas i 
budget 2024. 
 
En kortfattad beskrivning av planerade åtgärder följer nedan:  
 
Oförutsedda åtgärder, 0,4 mnkr 
Oförutsedda åtgärder för tillgänglighetsanpassningar i trafikanläggningar.  
 
Årlig beläggning, 6,0 mnkr 
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Årlig beläggning av kommunens gator i Ulricehamn samt i våra kransorter. Underhållet utgår 
ifrån genomförda syner och beläggningsplan. 
 
Medfinansieringsprojekt med Trafikverket, 3,9 mnkr 
Totalt har tre projekt om 7,7 mnkr beviljats medfinansiering från Trafikverket enligt nedan: 
 

- Tillgänglighetsanpassning av två busshållplatser, dels utmed Tre Rosors väg vid 
Solrosen och dels utmed Parkgatan vid Stadsparken. 

- Ombyggnation av gång- och cykelväg utmed Grönahögsvägen från Tre Rosors Väg ner 
till Stenbocksskolan.  

- Cykelboxar vid pendelparkering i Ulricehamnsmotet och pendelparkering i 
Hökerumsmotet. 
  

Broreparationer, 1,0 mnkr  
Underhåll av broar som kommunen har ett underhållsansvar för. 
 
Ombyggnation Vegagatan, 1,5 mnkr 
I samband med ombyggnation av dagvattensystemet i Vegagatan behöver gatan 
höjdanpassas för att garantera att gatuvatten inte rinner in på angränsande privata 
fastigheter.  
 
Gång- och cykelväg Bogesundsgatan, 2,5 mnkr 
Projektet har fördyrats med anledning av kompensationsåtgärder utefter en 
biotopsskyddsdispens från Länsstyrelsen. De ökade kostnaderna omfattar bl.a. ny belysning 
samt kompensation för att få fälla befintliga träd. 
 
Ekonomichefens yttrande  
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Detta efter beslut i 
kommunfullmäktige 2022-12-15 § 263 där riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning 
och bolag reviderades så att kommunstyrelsen kan besluta om objekt med en totaluppgift på 
upp till och med 20 mnkr och som är upptagna i investeringsbudgeten/investeringsplanen. 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för 
kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för 
kapitalkostnader. Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Broreparationer 
2 Investeringskalkyl Cykelboxar Ulricehamns- och Hökerumsmotet 
3 Investeringskalkyl Gc-väg utmed Grönahögsvägen 
4 Investeringskalkyl Oförutsedda åtgärder 
5 Investeringskalkyl Vegagatan höjdjustering 
6 Investeringskalkyl Årlig beläggning 
7 Investeringskalkyl Gc-väg Bogesundsgatan 
8 Investeringskalkyl tillgänglighetsanpassning av 2 st hållplatser 

Parkgatan och Tre Rosors väg 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
 
 

Fredrik Linusson Ulrica Fagerson 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef  
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Kommunledningsstaben  
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Jan-Ove Wilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 20 (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

Broreperationer 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

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

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 50 50 50 50 50 50 300
Internränta 10 10 9 9 8 8 53
Summa kapitalkostnader 60 60 59 59 58 58 353
Summa kostnader 60 60 59 59 58 58 353
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 60 60 59 59 58 58 353

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


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 20 (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

Cykelboxar Ulricehamns och Hökerums motet 600
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

600 0 0 0 0 0 600
./. Statsbidrag 300 -300
Investeringsutgift, netto 300 0 0 0 0 0 300

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 15 15 15 15 15 15 90
Internränta 3 6 6 6 5 5 31
Summa kapitalkostnader 18 21 21 21 20 20 121
Summa kostnader 18 21 21 21 20 20 121
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 18 21 21 21 20 20 121

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.

Ökade driftkostnader på cykelboxar 4 stycken * 2 600 kr=7 800 kr

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Ökade driftkostnader på cykelboxar 4 stycken * 2 600 kr=7 800 kr



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
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

GC-väg utmed Grönahögsvägen  5 725
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

5 725 0 0 0 0 0 5 725
./. Statsbidrag 2 862 -2 862
Investeringsutgift, netto 2 863 0 0 0 0 0 2 863

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 115 115 115 115 115 115 687
Internränta 29 56 55 54 53 52 298
Summa kapitalkostnader 143 171 169 168 167 166 985
Summa kostnader 143 171 169 168 167 166 985
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 143 171 169 168 167 166 985

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.

Ökade driftkostnader gång och cykelväg 1 st * 5 000 kr=5 000 kr
Ökade driftkostnader gatubelysning 2 st * 850 kr=1 700 kr

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Ökade driftkostnader gång och cykelväg 1 st * 5 000 kr=5 000 kr
Ökade driftkostnader gatubelysning 2 st * 850 kr=1 700 kr



Ansökan om investeringsmedel Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 20 (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

Oförutsedda åtgärder 400
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

400 0 0 0 0 0 400
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 400 0 0 0 0 0 400

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 20 20 20 20 20 20 120
Internränta 4 4 4 3 3 3 21
Summa kapitalkostnader 24 24 24 23 23 23 141
Summa kostnader 24 24 24 23 23 23 141
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 24 24 24 23 23 23 141

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


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
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

Vegagatan Vegby höjdjustering 1 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 500 0 0 0 0 0 1 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 500 0 0 0 0 0 1 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 60 60 60 60 60 60 360
Internränta 15 14 14 13 13 12 81
Summa kapitalkostnader 75 74 74 73 73 72 441
Summa kostnader 75 74 74 73 73 72 441
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 75 74 74 73 73 72 441

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


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
Beräknad avskrivningstid: 20 (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

Årlig beläggning 6 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

6 000 0 0 0 0 0 6 000
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 6 000 0 0 0 0 0 6 000

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 300 300 300 300 300 300 1 800
Internränta 60 57 54 51 48 45 315
Summa kapitalkostnader 360 357 354 351 348 345 2 115
Summa kostnader 360 357 354 351 348 345 2 115
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 360 357 354 351 348 345 2 115

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


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
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

GC-väg utmed Bogesundsgatan 2 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

2 500 0 0 0 0 0 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:
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.

Ökade driftkostnader gatubelysning 23 st * 850 kr=19 550 kr

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Ökade driftkostnader gatubelysning 23 st * 850 kr=19 550 kr



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
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

Tillgänglighetsanpassning av 2 stycken hpl Parkgatan och Tre Rosorsväg 1 350
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 350 0 0 0 0 0 1 350
./. Statsbidrag 675 -675
Investeringsutgift, netto 675 0 0 0 0 0 675

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 27 27 27 27 27 27 162
Internränta 7 13 13 13 12 12 70
Summa kapitalkostnader 34 40 40 40 39 39 232
Summa kostnader 34 40 40 40 39 39 232
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 34 40 40 40 39 39 232

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.

Ökade drifkostnader gata 40m2 * 15 kr=600 kr
Ökade driftkostnader gatubelysning 2 stycken * 850 kr=1 700 kr

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Ökade drifkostnader gata 40m2 * 15 kr=600 kr
Ökade driftkostnader gatubelysning 2 stycken * 850 kr=1 700 kr



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-12-13 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av 
detaljplaner 2023 
Dnr 2022/552 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, totalt 1,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 12,4 tkr per år, beaktas i budget 2024 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan del av Nitta 
samhälle, totalt 1,5 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 12,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-06 från samhällsbyggnadschef  
2 Investeringskalkyl Detaljplan Nitta 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, totalt 1,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 12,4 tkr per år, beaktas i budget 2024. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

 
2022-10-06 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
genomförande av detaljplaner 2023 
Diarienummer 2022/552, löpnummer 3722/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för genomförande av detaljplaner, totalt 1,5 mnkr, kan finansieras via 
avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 12,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan del av Nitta 
samhälle, totalt 1,5 mnkr.  
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 12,4 tkr per år, beaktas i budget 2024.  
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner. 
 
Investeringsmedel behövs för genomförande av detaljplan del av Nitta samhälle, totalt 1,5 
mnkr. Väpnarevägen byggs ut vilket möjliggör fem stycken nya villatomter i området. 
Samtliga tidigare iordningsställda tomter är sålda. 

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner, i 
investeringsbudgeten för 2023. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 12,4 tkr per år, beaktas i 
budget 2024.  
 
Ekonomichefens yttrande  
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.  
 
Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl Detaljplan Nitta 

 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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Fredrik Linusson 
Samhällsbyggnadschef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
 

Jan-Ove Wilhelmsson 
Gatuingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
 
 

  
Ulrica Fagerson  
Ekonomichef  
Kommunledningsstaben  
  

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Ove Wilhelmsson Miljö och Samhällsbyggnad

Investeringen tas i bruk år: 2023
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

Utbyggnad DP Nitta Väpnarevägen 600 1 500
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7

Summa
Summa
investeringsutgift

1 500 0 0 0 0 0 1 500
./. Statsbidrag 0
Investeringsutgift, netto 1 500 0 0 0 0 0 1 500

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

7
Summa

Personalkostnader 0
Övriga kostnader 0
Avskrivningar 60 60 60 60 60 60 360
Internränta 15 14 14 13 13 12 81
Summa kapitalkostnader 75 74 74 73 73 72 441
Summa kostnader 75 74 74 73 73 72 441
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 75 74 74 73 73 72 441

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.

Ökade drifkostnader gata 600m2 *15 kr=9 000 kr
Ökade driftkostnader belysning 4st * 850 kr=3 400 kr

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

https://guider.ulricehamn.se/2662.guide


Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Ökade drifkostnader gata 600m2 *15 kr=9 000 kr
Ökade driftkostnader belysning 4st * 850 kr=3 400 kr



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-12-13 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad av 
ventilationsanläggning till ishallen 
Dnr 2022/219 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel till ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning, 2,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ishallen ventilation i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av ventilationsanläggning, 2,5 
mnkr. Investeringen är nödvändigt för att få en bra funktion på en idag dåligt fungerande 
värmefördelning i A-hallen. Detta möjliggör även att ishallen kan ha åretruntöppet. 
 
Idag nyttjas inte hela värmekapaciteten från kylmaskinen och en stor del av energin släpps ut 
i kondensorfläkten på taket. Denna överskottsenergi kan hallen värmas med i stället för med 
elvärmebatteriet. Elvärmebatteriet kan med fördel sitta kvar, och användas som backup, för 
att kunna starta automatiskt om temperaturen faller för lågt. Åtgärden medför en 
energibesparing. Dock kan inte besparingseffekten beräknas då drifttiden på 
elvärmebatteriet är okänd. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser i form av energibesparingar kan inte beräknas i dagsläget, 
men får beaktas i budget 2024. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse servicechef  
2 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för ombyggnad 

av ventilationsanläggning till ishallen 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel till ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning, 2,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ishallen ventilation i investeringsbudgeten för 2023.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-11 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
ombyggnad av ventilationsanläggning till ishallen 
Diarienummer 2022/219, löpnummer 4347/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel till ombyggnad av befintlig ventilationsanläggning, 2,5 mnkr, kan 
finansieras via avsatta medel för Ishallen ventilation i investeringsbudgeten för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av ventilationsanläggning, 2,5 
mnkr. Investeringen är nödvändigt för att få en bra funktion på en idag dåligt fungerande 
värmefördelning i A-hallen. Detta möjliggör även att ishallen kan ha åretruntöppet. 
 
Idag nyttjas inte hela värmekapaciteten från kylmaskinen och en stor del av energin släpps ut 
i kondensorfläkten på taket. Denna överskottsenergi kan hallen värmas med i stället för med 
elvärmebatteriet. Elvärmebatteriet kan med fördel sitta kvar, och användas som backup, för 
att kunna starta automatiskt om temperaturen faller för lågt. Åtgärden medför en 
energibesparing. Dock kan inte besparingseffekten beräknas då drifttiden på 
elvärmebatteriet är okänd. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Övriga driftkostnadskonsekvenser i form av energibesparingar kan inte beräknas i dagsläget, 
men får beaktas i budget 2024. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av ventilationsanläggning, 2,4 
mnkr. Denna nödvändiga investering möjliggör även att ishallen kan ha åretruntöppet. 
 
Idag värms ishallen av en fläktluftvärmare (FLV) som är placerad i sydöstra hörnet av hallen. 
Värmen levereras av en värmepump med ackumulatortank som tar överskottsvärme från 
kylmaskinen. Värmebalansen i hallen är idag väldigt ojämn. För att avhjälpa detta problem 
har det tidigare installerats en huv framför halva FLV. Detta gör att värmen fångas upp och 
levereras vidare till läktaren med hjälp av en kanalfläkt. För att få värme när kylmaskinen 
står still sitter det även ett el-batteri i kanalen till läktaren.  
 
Idag nyttjas inte hela värmekapaciteten från kylmaskinen. Detta innebär att en stor del av 
energin släpps ut i kondensorfläkten på taket. Denna överskottsenergi kan istället användas 
till att värma hallen med utan elvärmebatteriet. Dock kan elvärmebatteriet med fördel sitta 
kvar, och användas som backup, för att kunna starta automatiskt om temperaturen faller för 
lågt. Åtgärden medför en energibesparing som tyvärr inte kan beräknas då drifttiden på 
elvärmebatteriet är okänd. 
 
Avfuktning sker av ett fristående avfuktningsaggregat med kanalsystem centrerat över isen. 
Detta är i gott skick och ska bibehållas som det är idag. 
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Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Ishallen ventilation i 
investeringsbudgeten för 2023. Övriga driftkostnadskonsekvenser i form av 
energibesparingar är svåra att beräkna i dagsläget, men får beaktas i budget 2024. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2024. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga investeringskalkyl tjänsteskrivelse ansökan om investeringsmedel för ombyggnad 

av ventilationsanläggning till ishallen 
 
 
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: 20 (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

Ombyggnad av  ventilationsanläggning  i ishallen 2 500
Objektnummer:

8 201

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 125 125 125 125 125 125 750
Internränta 25 24 23 21 20 19 131
Summa kapitalkostnader 150 149 148 146 145 144 881
Summa kostnader 150 149 148 146 145 144 881
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 150 149 148 146 145 144 881

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Åtgärden medför en energibesparing, men eftersom vi inte vet drifttiden på elvärmebatteriet så kan
inte besparingseffekten beräknas!



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 diverse 
investeringar inom verksamhet kost 2023 
Dnr 2022/682 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost, 1,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för diverse investeringar inom kostverksamheten i investeringsbudgeten 
för 2023.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 
kost, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker 
arbetsmiljö i kommunens kök. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-11 från servicechef  
2 Investeringskalkyl för diverse investeringar inom verksamhet kost 2023 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost, 1,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för diverse investeringar inom kostverksamheten i investeringsbudgeten 
för 2023.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-11 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för 
diverse investeringar inom verksamhet kost 2023 
Diarienummer 2022/682, löpnummer 4346/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  
 
Investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost, 1,0 mnkr, kan finansieras 
via avsatta medel för diverse investeringar inom kostverksamheten i investeringsbudgeten 
för 2023. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet 
kost, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker 
arbetsmiljö i kommunens kök. 
 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök. 
 
Verksamheten omfattar 34 kök varav 29 är tillagningskök. De flesta kök har produktion 
större delen av året och det medför en hög belastning på den befintliga maskinparken. 
Dessutom har de moderna maskinerna endast en livslängd på 10--15 år. För att skapa en 
ergonomisk rätt och säker arbetsmiljö i köken krävs det en årlig översyn av maskinparken. 
Med en god och säker arbetsmiljö kan arbetsskador förhindras på ett bättre sätt samt att 
sjukskrivningarna på sikt kan minska. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för diverse investeringar inom 
köksverksamheten i investeringsbudgeten för 2023.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2023. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl för diverse investeringar inom verksamhet kost 2023 
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Beslut lämnas till 
Sektorchef service  
Ekonomichef  
Verksamhetschef kost  
 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson  Ulrica Fagerson 
Servicechef  Ekonomichef 
Sektor service  Kommunledningsstaben 
  

 

Simone Johansson 
Verksamhetschef kost 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr: 48 801

Uppgiftslämnare Verksamhet

Simone Johansson Kost

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

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

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

Installationer kök 1 000
Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet Utbetalningar, tkr

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Summa

investeringsutgift
1 000 0 0 0 0 0

./. Statsbidrag

Investeringsutgift, netto 1 000 0 0 0 0 0

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

7Personalkostnader

Övriga kostnader

Avskrivningar 100 100 100 100 100 100
Internränta 10 9 8 7 6 5
Summa kapitalkostnader 110 109 108 107 106 105
Summa kostnader 110 109 108 107 106 105
Externa intäkter

Interna intäkter

Summa intäkter 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 110 109 108 107 106 105

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


Summa
1 000

0
1 000

Summa
0
0

600
45
645
645
0
0
0

645

Kost

(Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

Investeringsutgift, tkr

1 000
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Svar på medborgarförslag om skyltar på stadens olika 
kvartersnamn 
Dnr 2022/97 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att nyttan med kvartersskyltar inte överstiger 
kostnaden.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Svensson att kvarteren i 
Ulricehamns stad skall ha en liten skylt med kvartersnamnet. 
 
Kommunen ansvarar för gatunamnsskyltar på kommunala gator samt på namnsatta enskilda 
gator, i det fall som de ansluter till en kommunal gata. Att skyltsätta kvartersnamn innebär 
ett relativt omfattande arbete då skyltarna behöver monteras på husfasaderna och det i sin 
tur kräver godkännande och avtal med fastighetsägaren. Kvartersnamn har ingen väsentlig 
betydelse för orienterbarheten utan är mer en gestaltningsfråga. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-10-19 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om skyltar på stadens olika kvartersnamn 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att nyttan med kvartersskyltar inte överstiger 
kostnaden.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-19 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om skyltar 
på stadens olika kvartersnamn 
Diarienummer 2022/97, löpnummer 1982/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att nyttan med kvartersskyltar inte överstiger 
kostnaden. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Svensson att kvarteren i 
Ulricehamns stad skall ha en liten skylt med kvartersnamnet. 
 
Kommunen ansvarar för gatunamnsskyltar på kommunala gator samt på namnsatta enskilda 
gator, i det fall som de ansluter till en kommunal gata. Att skyltsätta kvartersnamn innebär 
ett relativt omfattande arbete då skyltarna behöver monteras på husfasaderna och det i sin 
tur kräver godkännande och avtal med fastighetsägaren. Kvartersnamn har ingen väsentlig 
betydelse för orienterbarheten utan är mer en gestaltningsfråga.  
  
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kenneth Svensson att kvarteren i 
staden skall ha en liten skylt med kvartersnamnet. Förslagsställaren skriver att det finns en 
del kvarter i staden som har intressanta namn, Australien, Chile, Amerika osv.  
 
Kommunen ansvarar för gatunamnsskyltar på kommunala gator samt på namnsatta enskilda 
gator, i det fall som de ansluter till en kommunal gata. Gatunamnsskyltarna är i huvudsak 
placerade på vägmärkesstolpar eller belysningsstolpar. Ett fåtal gatunamnsskyltar finns idag 
monterade på privata husfasader. Några avtal eller överenskommelser mellan kommunen 
och fastighetsägaren verkar inte finnas i dessa fall utan uppsättningen har sannolikt skett i 
samförstånd. 
 
Att skyltsätta kvartersnamn innebär ett relativt omfattande arbete då skyltarna behöver 
monteras på husfasaderna och det i sin tur kräver godkännande och avtal med 
fastighetsägaren. Kostnaden anses inte överstiga den nytta eller det allmänna intresse som 
föreligger med kvartersskyltar. Kvartersnamn har ingen väsentlig betydelse för 
orienterbarheten utan är mer en gestaltningsfråga.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om skyltar på stadens olika kvartersnamn 
 
 
Beslutet lämnas till 
Kenneth Svensson 
Samhällsbyggnadschef 
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Fredrik Linusson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 03.02.2022 09:04:36
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej alla glada Ulricehamnare.
Finns ju en hel del kvarter i staden som har intressanta namn, Australien Chile,
Amerika osv osv.
Jag tycker att dessa kvarter skall ha en liten skylt med kvartersnamnet.

Förnamn: Kenneth
Efternamn: Svensson
E-post: kenneth.svensson18@gmail.com
Adress: 0704438530, Åstorp 113, 52399 Hökerum
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Svar på medborgarförslag om busskort som även 
gäller under lov till alla skolelever 
Dnr 2022/473 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås då det inte finns avsatta medel för ändamålet i kommunens 
budget.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jessica Linderos Sundberg att 
skolungdomar ska få busskort som gäller även på alla lov, speciellt sommarlov.  
 
Kommunen delar ut busskort i form av så kallade skolkort till de elever som anvisas 
skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken. Skolkortet gäller för resor med den allmänna 
kollektivtrafiken under terminerna på helgfria vardagar. Elever som reser med kommunens 
upphandlade skolskjuts eller elever som saknar rätt till skolskjuts erhåller inget busskort. 
 
Västtrafik erbjuder inom sitt biljettsortiment kommunerna inom Västra Götaland ett 
sommarlovskort som är giltigt under juni, juli och augusti. Kortet gäller på alla Västtrafiks 
fordon i hela Västra Götaland (zon A, B och C). Kortet kan delas ut till barn i grundskolans 
årskurs 6 – 9 samt år 1 och 2 på gymnasiet. Kostnaden för Ulricehamns kommun att köpa 
kortet till samtliga folkbokförda ungdomar i berörda åldersklasser är cirka 1,3 mnkr per år. I 
nuläget saknas avsatta medel för detta ändamål i kommunens budget. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från samhällsbyggnadschef  
2 Medborgarförslag om busskort som även gäller under lov till alla skolungdomar 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då det inte finns avsatta medel för ändamålet i kommunens 
budget.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-25 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
busskort som även gäller under lov till alla skolelever 
Diarienummer 2022/473, löpnummer 4042/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås då det inte finns avsatta medel för ändamålet i kommunens 
budget. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jessica Linderos Sundberg att 
skolungdomar ska få busskort som gäller även på alla lov, speciellt sommarlov.  
 
Kommunen delar ut busskort i form av så kallade skolkort till de elever som anvisas 
skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken. Skolkortet gäller för resor med den allmänna 
kollektivtrafiken under terminerna på helgfria vardagar. Elever som reser med kommunens 
upphandlade skolskjuts eller elever som saknar rätt till skolskjuts erhåller inget busskort. 
 
Västtrafik erbjuder inom sitt biljettsortiment kommunerna inom Västra Götaland ett 
sommarlovskort som är giltigt under juni, juli och augusti. Kortet gäller på alla Västtrafiks 
fordon i hela Västra Götaland (zon A, B och C). Kortet kan delas ut till barn i grundskolans 
årskurs 6 – 9 samt år 1 och 2 på gymnasiet. Kostnaden för Ulricehamns kommun att köpa 
kortet till samtliga folkbokförda ungdomar i berörda åldersklasser är cirka 1,3 mnkr per år. I 
nuläget saknas avsatta medel för detta ändamål i kommunens budget. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Jessica Linderos Sundberg att 
skolungdomar ska få busskort som gäller även på alla lov, speciellt sommarlov.  
 
Kommunen delar ut busskort i form av så kallade skolkort till de elever som anvisas 
skolskjuts med den allmänna kollektivtrafiken. Skolkortet gäller för resor med den allmänna 
kollektivtrafiken under terminerna på helgfria vardagar. Elever som reser med kommunens 
upphandlade skolskjuts eller elever som saknar rätt till skolskjuts erhåller inget busskort. 
 
Då barnens behov av lagstadgade resor för att ta sig till och från skolan redan är tillgodosett 
enligt ovan innebär förslaget endast att barn som är folkbokförda inom kommunen skulle ges 
möjlighet att kostnadsfritt resa med den befintliga kollektivtrafiken under sommarlovet. 
Exempelvis för att ta sig till kompisar, fritidsaktiviteter eller sommarjobb. 
 
Västtrafik erbjuder inom sitt biljettsortiment kommunerna inom Västra Götaland ett 
sommarlovskort som är giltigt under juni, juli och augusti. Kortet gäller på alla Västtrafiks 
fordon i hela Västra Götaland (zon A, B och C). Kortet kan delas ut till barn i grundskolans 
årskurs 6 – 9 samt år 1 och 2 på gymnasiet. Kostnaden för Ulricehamns kommun att köpa 
kortet till samtliga folkbokförda ungdomar i berörda åldersklasser är cirka 1,3 mnkr per år. I 
nuläget saknas avsatta medel för detta ändamål i kommunens budget. 
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Enigt artikel 12 i FN:s barnkonvention har barn rätt att få sina åsikter beaktade i alla frågor 
som berör dem. Förvaltningen har bedömt att det inte är aktuellt att ta in barnens 
synpunkter i frågan eftersom det i nuläget inte finns kostnadstäckning för förslaget. Utifrån 
erfarenheterna från 2018 då staten bekostade sommarlovskorten görs ändå bedömningen att 
många av de barn som har möjlighet att nyttja kollektivtrafiken skulle uttryckt en önskan om 
att få ett busskort enligt förslaget. Inför varje beslut som rör barn ska barnets bästa beaktas.  
 
Förvaltningen bedömer att det skulle kunna ligga i barnens intresse att få ett busskort över 
sommarlovet, men med anledning av den kostnad det innebär och att det inte finns täckning 
för det i budgeten, föreslår förvaltningen ändå att medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om busskort som även gäller under lov till alla skolungdomar 
 
 
Beslutet lämnas till 
Jessica Linderos Sundberg 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Fredrik Linusson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad  Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt 
medborgarförslag:

Skolungdomar ska få busskort som gäller även på alla lov. Speciellt 
sommarlov. Detta erbjuder många andra kommuner. Som det är nu så kan 
bara skolungdomar som bor inne i Ulricehamn ta del i de som erbjuds som 
aktiviteter och övrigt där, de som bor utanför har inte samma möjlighet. Detta 
förutsätter ju även att bussförbindelser finns.

Förnamn: Jessica 
Efternamn: Linderos Sundberg
E-post: jessica.linderos@outlook.com
Adress: HÄggvÄgen 4
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Svar på medborgarförslag om ett fast datum för 
iläggning av brygga intill iläggningsrampen vid 
Fiskebacken 
Dnr 2022/296 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen lägger en beställning så att bryggan som 
ligger bredvid iläggningsrampen vid Fiskebacken läggs i senast 1 april varje år. Detta 
förutsatt att isen är borta och det är öppet vatten.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mattias Lundberg att det blir ett fast 
datum för iläggning av bryggan parallellt med rampen vid fiskebacken. Vidare skriver Mattias 
Lundberg att det är många som efterfrågar tidigare iläggning och att det är för sent att lägga i 
bryggan i samband med båtbryggorna. 
 
Förvaltningen är positiva till att möta önskemålet om ett fast datum för iläggning av bryggan 
i anslutning till iläggningsrampen vid Fiskebacken och föreslår att den läggs i senast 1 april 
varje år förutsatt att det är öppet vatten. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-01 från servicechef  
2 Medborgarförslag om ett fast datum för iläggning av brygga intill iläggningsrampen 

vid Fiskebacken 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen lägger en beställning så att bryggan som 
ligger bredvid iläggningsrampen vid Fiskebacken läggs i senast 1 april varje år. Detta 
förutsatt att isen är borta och det är öppet vatten.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-01 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om ett 
fast datum för iläggning av brygga intill 
iläggningsrampen vid Fiskebacken 
Diarienummer 2022/296, löpnummer 4049/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen lägger en beställning så att bryggan som 
ligger bredvid iläggningsrampen vid Fiskebacken läggs i senast 1 april varje år. Detta 
förutsatt att isen är borta och det är öppet vatten. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mattias Lundberg att det blir ett fast 
datum för iläggning av bryggan parallellt med rampen vid fiskebacken. Vidare skriver Mattias 
Lundberg att det är många som efterfrågar tidigare iläggning och att det är för sent att lägga i 
bryggan i samband med båtbryggorna. 
 
Förvaltningen är positiva till att möta önskemålet om ett fast datum för iläggning av bryggan 
i anslutning till iläggningsrampen vid Fiskebacken och föreslår att den läggs i senast 1 april 
varje år förutsatt att det är öppet vatten. 
 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag från Mattias Lundberg om ett fast datum 
för iläggning av brygga intill iläggningsrampen vid Fiskebacken. Mattias Lundberg skriver att 
det är många som önskar att bryggan kommer i tidigare än vad den generellt gör.  
 
Förvaltningen har enats och informerat berörda personer som gör jobbet och föreslår att 
bryggan läggs i senast 1 april varje år. Detta förutsatt att det är öppet vatten och inte ligger is 
på sjön. 
 
Laglighet 
Finns inget krav på kommuner att erbjuda iläggningsramper för båtar. 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningens bedömning är att detta inte är en fråga där en specifik analys utifrån 
barnkonventionen behöver göras. 
 
Ekonomi 
Inga större ekonomiska konsekvenser då det redan är en tjänst som köps in.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om ett fast datum för iläggning av brygga intill iläggningsrampen 

vid Fiskebacken 
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Beslutet lämnas till 
Mattias Lundberg 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
 
 
 
 

Anna- Lena Johansson Erik Johansson 
Servicechef Fritidskonsulent 
Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz 
Verksamhetschef 
Kultur och fritid 
Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 20.04.2022 12:48:40
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:

Medborgarförslag

Vi önskar ett fast datum för isättning av bryggan vid iläggningsrampen vid
fiskebacken.

Vi är många båtensusiaster, sportfiskare, surfare, paddelboardare med mera som
gärna vill se att bryggan vid isättningsrampen vid fiskebacken kommer i vattnet så
fort isen går upp. För många av oss startar säsongen på vattnet när isen gått upp
och inte när båtbryggorna kommer plats.

Varje år kontaktar många av oss Fritidsenheten i Ulricehamns Kommun för att
påvisa detta och ibland så kommer den bryggan i vid påtryckning, men i år fick vi
svaret att kommunens hantverkare som vanligtvis gör detta absolut inte har tid med
detta innan den 15e maj då båtbryggorna planeras sättas i.

Vårt förslag är att sätta ett fast datum eller iaf efter vädrets premisser.

Till exempel så här:

Bryggan till iläggningsrampen vid Fiskebacken skall sättas i direkt efter islossning
från vecka 11 och senast första april.

Detta hade varit otroligt uppskattat av oss kommuninvånare som brinner för ett liv
på vattnet och framförallt på vår vackra Åsunden.

Vi som fiskar i många sjöar uppfattar att Åsunden alltid är sist i med bryggan vid
rampen. Det innebär även en säkerhetsrisk vid tex olycka på sjön för brandkåren
om bryggan vid iläggningsrampen inte ligger i.

Det bästa hade ju givetvis varit att det blir en betongbrygga som ligger i året runt.

Ett annat alternativ hade ju varit ifall ni överlämnar ansvaret för bryggan vid
iläggningsrampen vid fiskebacken till Ulricehamns Fritidsfiskare. Vi kan eventuellt
göra detta årligen mot ersättning.

Styrelsen Ulricehamns Fritidsfiskare
Förnamn: Mattias
Efternamn: Lundberg
E-post: info@lundber-custom.com
Adress: Stora Hjortåsen 103, 52397 Ulricehamn
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§  
 

Svar på medborgarförslag om brygga med stege för 
vinterbad 
Dnr 2022/204 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under genomförande. Förvaltningen har en tanke att öppna 
upp en av de framtida året-runt bryggor i småbåtshamnen för vinterbad under perioden då 
det inte ligger några båtar vid bryggorna.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Strömbom att Ulricehamn 
behöver en brygga som ligger i året runt och kan nyttjas för de som vill vinterbada.  
 
Förvaltningen har en ambition och en idé att kunna använda en av de båtbryggor som i 
framtiden kommer att ligga i året runt till vinterbad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-17 från servicechef  
2 Medborgarförslag om brygga med stege för vinterbad 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande. Förvaltningen har en tanke att öppna 
upp en av de framtida året-runt bryggor i småbåtshamnen för vinterbad under perioden då 
det inte ligger några båtar vid bryggorna.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-17 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
brygga med stege för vinterbad 
Diarienummer 2022/204, löpnummer 1559/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under genomförande. Förvaltningen har en tanke att öppna 
upp en av de framtida året-runt bryggor i småbåtshamnen för vinterbad under perioden då 
det inte ligger några båtar vid bryggorna. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carina Strömbom att Ulricehamn 
behöver en brygga som ligger i året runt och kan nyttjas för de som vill vinterbada.  
 
Förvaltningen har en ambition och en idé att kunna använda en av de båtbryggor som i 
framtiden kommer att ligga i året runt till vinterbad. 
 
 
Ärendet 
Carina Strömbom önskar en brygga som ligger i året runt för de som vill vinterbada. Vidare 
skriver Carina Strömbom att det är svårt att ta sig i när det ligger is på sjön. Att möjligheten 
med att komma direkt i vattnet med hela kroppen är att föredra.  
 
Förvaltningen ser en möjlighet att använda en av de befintliga bryggorna som ligger i 
småbåtshamnen, under vinterhalvåret, när båtarna är upptagna. Då kan förvaltningen öppna 
upp en brygga för allmänheten och sätta dit en stege för vinterbad. Lämpligast placering är så 
nära iläggningsrampen som möjligt. Denna möjlighet är först genomförbar när förvaltningen 
installerat de nya båtbryggorna som ska ligga i året runt, tidigast 2023. 
 
Laglighet 
Finns inget krav på kommuner att erbjuda platser för vinterbad. 
 
Barnkonventionen 
Förvaltningens bedömning är att detta inte är en fråga där en specifik analys utifrån 
barnkonventionen. 
 
Ekonomi 
Inga större ekonomiska konsekvenser då redan befintlig brygga kan användas.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om brygga med stege för vinterbad 

 
 
Beslutet lämnas till 
Carina Strömbom 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
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Anna-Lena Johansson Erik Johansson 
Servicechef Fritidskonsulent 
Sektor service 
 
Lena Moritz 

Verksamhet kultur och fritid 

Verksamhetschef 
Kultur och fritid 
Sektor service 

Sektor service 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om fler bryggor för 
båtplatser 
Dnr 2020/478 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning. Detta med hänvisning till 
investeringsplanen där enheten fritid i budget har avsatta medel för en sjätte brygga i 
småbåtshamnen.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Nyberg att han önskar fler 
båtbryggor då det idag är lång kö för att få båtplats i småbåtshamnen. 
 
I enheten fritids investeringsplan finns en sjätte brygga inplanerad för att utöka antalet 
båtplatser i småbåtshamnen. Fritidsenheten anser i och med detta att medborgarförslaget är 
under utredning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-17 från servicechef  
2 Medborgarförslag om fler bryggor för båtplatser 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning. Detta med hänvisning till 
investeringsplanen där enheten fritid i budget har avsatta medel för en sjätte brygga i 
småbåtshamnen.  
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-17 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om fler 
bryggor för båtplatser 
Diarienummer 2020/478, löpnummer 3055/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning. Detta med hänvisning till 
investeringsplanen där enheten fritid i budget har avsatta medel för en sjätte brygga i 
småbåtshamnen. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Nyberg att han önskar fler 
båtbryggor då det idag är lång kö för att få båtplats i småbåtshamnen. 
 
I enheten fritids investeringsplan finns en sjätte brygga inplanerad för att utöka antalet 
båtplatser i småbåtshamnen. Fritidsenheten anser i och med detta att medborgarförslaget är 
under utredning. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Henrik Nyberg att han önskar fler 
båtbryggor då det idag är lång kö för att få båtplats i småbåtshamnen. 
 
I enheten fritids investeringsplan finns det avsatta medel för en sjätte brygga. Dock har det 
skjutits fram då utbyte av befintliga bryggor i hamnen ligger före i prioriteringsordningen. 
När de utdömda bryggorna har bytts ut (till permanenta bryggor), i småbåtshamnen, kan 
arbetet påbörjas med ytterligare en brygga. 
 
Laglighet 
Finns inget krav på kommuner att anordna med båtbryggor och uthyrning av båtplatser.  
 
Barnkonventionen 
Förvaltningen bedömning är att detta inte är en fråga där en specifik analys utifrån 
barnkonventionen behöver göras. 
 
Ekonomi 
I investeringsplanen, 2022, finns det avsatta medel, 1,4 miljoner kronor, för en sjätte brygga.  
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om fler bryggor för båtplatser 

 
Beslutet lämnas till 
Henrik Nyberg 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 

Anna-Lena Johansson Erik Johansson 
Servicechef Fritidskonsulent 
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Sektor service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
Lena Moritz 
Verksamhetschef 
Kultur och fritid 
Sektor service 

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 15.09.2020 17:43:10
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:

Med tanke på den kö som råder för att få en båtplats, cirka 2 år enligt ansvariga, är
mitt förslag att lägga i ytterligare två bryggor. Dessa finansieras med en årlig avgift
varför det över tid inte är en utgift av någon större omfattning för kommunen. Om
det dessutom råder diskussion om de har icke tillåtna bryggorna runt sjön så visar
det på ytterligare ett behov att fylla.

Förnamn: Henrik
Efternamn: Nyberg
E-post: henrik.nyberg1@outlook.com
Adress: Lilla Skotteksvägen 3, 523 41 Ulricehamn
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§  
 

Svar på medborgarförslag om handelsplats vid 
Hökerumsmotet 
Dnr 2022/180 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen startar ett planeringsarbete vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till prioriteringsbehovet av andra detaljplaner för 
exempelvis kommunal service och bostäder. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen köper in den aktuella marken vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till tids- och osäkerhetsaspekter för eventuell 
detaljplanering. 
 
Medborgarförslaget bifalls gällande intresseförfrågan, genom att NUAB får i uppdrag att i sitt 
ordinarie arbete efterhöra intresset att etablera verksamhet vid Hökerumsmotet.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl-Åke Alsin och Tommy 
Johansson att:  

- Ulricehamns kommun startar ett planeringsarbete vid Hökerumsmotet. 
- I samarbete med NUAB utformar intresseförfrågan för etablering på området. 
- Köper in den aktuella marken. 

 
Som skäl till förslaget framförs att när Hökerums samhällsförening tog fram översiktsplanen 
för Hökerum 2040 visades det på en mycket lämplig handelsplats vid Hökerumsmotet. Det 
skulle var ett ypperligt läge med stor exponering utmed motorvägen. Vid framtagandet av 
översiktsplanen kontaktades alla markägare och de var mycket positiva till en utveckling av 
området. Platsen är utmärkt för sällanköpsmarknaden som inte kräver släpkärra för att 
handla. Men även för handel som kräver kärra typ bygghandel etc.  
 
Medborgarförslaget har remitterats till Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) och sektor miljö- 
och samhällsbyggnad för besvarande. 
 
I dagsläget har kommunen ett prioriteringsbehov för större utvecklingsprojekt, bland annat 
för bostäder och ny kommunal service. Detta innebär att resurserna kan behöva koncentreras 
till sådana projekt framöver. Ett kommunalt drivet planeringsarbete och markköp vid 
Hökerumsmotet är därför inte aktuellt inom de närmsta åren, men ett eventuellt planarbete 
skulle kunna utföras av en privat aktör på initiativ från markägare och/eller förslagsställarna. 
Detta är något som kommunen ser positivt på och skulle tidsmässigt kunna vara ett mer 
effektivt tillvägagångssätt.  
 
Om kommunen i framtiden beslutar att köpa in marken och inleda planarbete, så ingår det i 
NUAB:s uppdrag att arbeta med nya områden för verksamhetsutveckling och etablering.  
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef/VD Stadshus AB 
2 Medborgarförslag om handelsplats vid Hökerumsmotet 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen startar ett planeringsarbete vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till prioriteringsbehovet av andra detaljplaner för 
exempelvis kommunal service och bostäder. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen köper in den aktuella marken vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till tids- och osäkerhetsaspekter för eventuell 
detaljplanering. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen, i samarbete med NUAB, utformar 
intresseförfrågan för etablering på området, med hänvisning till att det i dagsläget inte är 
aktuellt att planlägga och köpa in marken.   
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-16 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
handelsplats vid Hökerumsmotet 
Diarienummer 2022/180, löpnummer 2881/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen startar ett planeringsarbete vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till prioriteringsbehovet av andra detaljplaner för 
exempelvis kommunal service och bostäder. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen köper in den aktuella marken vid 
Hökerumsmotet, med hänvisning till tids- och osäkerhetsaspekter för eventuell 
detaljplanering. 
 
Medborgarförslaget avslås gällande att kommunen, i samarbete med NUAB, utformar 
intresseförfrågan för etablering på området, med hänvisning till att det i dagsläget inte är 
aktuellt att planlägga och köpa in marken. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl-Åke Alsin och Tommy 
Johansson att:  

- Ulricehamns kommun startar ett planeringsarbete vid Hökerumsmotet. 
- I samarbete med NUAB utformar intresseförfrågan för etablering på området. 
- Köper in den aktuella marken. 

 
Som skäl till förslaget framförs att när Hökerums samhällsförening tog fram översiktsplanen 
för Hökerum 2040 visades det på en mycket lämplig handelsplats vid Hökerumsmotet. Det 
skulle var ett ypperligt läge med stor exponering utmed motorvägen. Vid framtagandet av 
översiktsplanen kontaktades alla markägare och de var mycket positiva till en utveckling av 
området. Platsen är utmärkt för sällanköpsmarknaden som inte kräver släpkärra för att 
handla. Men även för handel som kräver kärra typ bygghandel etc.  
 
Medborgarförslaget har remitterats till Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) och sektor miljö- 
och samhällsbyggnad för besvarande. 
 
I dagsläget har kommunen ett prioriteringsbehov för större utvecklingsprojekt, bland annat 
för bostäder och ny kommunal service. Detta innebär att resurserna kan behöva koncentreras 
till sådana projekt framöver. Ett kommunalt drivet planeringsarbete och markköp vid 
Hökerumsmotet är därför inte aktuellt inom de närmsta åren, men ett eventuellt planarbete 
skulle kunna utföras av en privat aktör på initiativ från markägare och/eller förslagsställarna. 
Detta är något som kommunen ser positivt på och skulle tidsmässigt kunna vara ett mer 
effektivt tillvägagångssätt.  
 
Om kommunen i framtiden beslutar att köpa in marken och inleda planarbete, så ingår det i 
NUAB:s uppdrag att arbeta med nya områden för verksamhetsutveckling och etablering.  
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Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl-Åke Alsin och Tommy 
Johansson att:  

- Ulricehamns kommun startar ett planeringsarbete vid Hökerumsmotet. 
- I samarbete med NUAB utformar intresseförfrågan för etablering på området. 
- Köper in den aktuella marken. 

 
Som skäl till förslaget framförs att när Hökerums samhällsförening tog fram översiktsplanen 
för Hökerum 2040 visades det på en mycket lämplig handelsplats vid Hökerumsmotet. Det 
skulle var ett ypperligt läge med stor exponering utmed motorvägen. Vid framtagandet av 
översiktsplanen kontaktades alla markägare och de var mycket positiva till en utveckling av 
området. Platsen är utmärkt för sällanköpsmarknaden som inte kräver släpkärra för att 
handla. Men även för handel som kräver kärra typ bygghandel etc. Beslutar kommunen att 
göra planarbete och köpa in marken så ser vi positivt på att arbeta med nya områden för 
verksamhetsutveckling och kommer arbete med intressenter för området. 
 
Medborgarförslaget har remitterats till Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) och sektor miljö- 
och samhällsbyggnad för besvarande. 
 
Kommunens översiktsplan Ulricehamn 2040, som vann laga kraft den 24 mars 2022, 
möjliggör för industri och fordonsservice vid Hökerumsmotet. I detta ingår laddstationer, 
drivmedel och restaurangverksamheter. Denna del av medborgarförslaget går i linje med 
översiktsplanen. Däremot går översiktsplanen inte i linje med det avsnitt i 
medborgarförslaget som föreslår inriktning mot att planera för sällanköpshandel vid 
Hökerumsmotet. Bedömningen baseras på den utredning som låg till grund för beslutet om 
att planera för volymhandel på Rönnåsen etapp 2 "Sällanköpshandelsområde-definition och 
lokalisering". I denna går det att läsa följande:  
 
"Det är viktigt att ha i åtanke att volymhandeln konkurrerar över kommungränser och 
lockar långväga kunder. Ju längre ifrån konsumenten som handeln etableras desto 
starkare blir attraktionskraften hos regionala konkurrenter. Det vill säga, om ett 
volymhandelsområde etableras nära kommungränsen ökar konkurrensen från regionala 
konkurrenter eftersom det extra avståndet till Borås och Jönköping blir försumbart."  
 
Det beskrivs också i ovanstående utredning att sällanköp i form av urvalshandel bör etableras 
centralt för att möjliggöra ett levande centrum. I översiktsplanen har kommunen därför valt 
att fortsatt hålla sig till denna strategi. I korthet innebär det att sällanköp i form av 
volymhandel ska koncentreras till Rönnåsen etapp 2, och att sällanköp i form av 
urvalshandel ska koncentreras till tätorternas centrala delar. 
 
Kommunen har ett prioriteringsbehov för större utvecklingsprojekt, bland annat för bostäder 
och ny kommunal service. Detta innebär att kommunens resurser kan behöva koncentreras 
till sådana projekt framöver. Ett kommunalt drivet planeringsarbete och markköp vid 
Hökerumsmotet är därför inte aktuellt inom de närmaste åren. 
 
Inför att kommunen köper in mark krävs bland annat att en sådan utgift motiveras utifrån en 
bedömning av området, samt att det eventuella inköpet förankras politiskt. Ett politiskt 
beslut som innebär att kommunen köper in den aktuella marken kring Hökerumsmotet är 
därför inget som går att garantera. En sådan process kan dessutom vara tidskrävande. Vid 
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köp av del av fastighet måste dessutom markområdet fastighetsbildas och måste då uppfylla 
kraven om en lämplig fastighet enligt fastighetsbildningslagen. Detta utgör en 
osäkerhetsaspekt i sammanhanget och risk finns att detta inte går att genomföra innan en 
eventuell planläggning av området. 
 
Ett uppdrag om att ta fram eller ändra en detaljplan kan ges enligt beslut av 
kommunstyrelsen eller i samband med att ett positivt planbesked givits. En begäran om 
planbesked kan lämnas av den som avser att vidta en åtgärd som kräver ny detaljplan eller 
detaljplaneändring. Det står således förslagsställaren och/eller markägare i området fritt att 
inkomma med begäran om planbesked om intresse för detta finns. Vidare skulle ett 
eventuellt planarbete kunna drivas av en privat aktör på initiativ från markägare och/eller 
förslagsställaren. Detta är något som kommunen ser positivt på och skulle tidsmässigt kunna 
vara ett mer effektivt tillvägagångssätt i jämförelse.  
 
Om kommunen i framtiden beslutar att köpa in marken och inleda planarbete, så ingår det i 
NUAB:s uppdrag att arbeta med nya områden för verksamhetsutveckling och etablering 
 
Laglighet 
Det är kommunen som har det sk. planmonopolet enligt plan- och bygglagen. Det innebär att 
arbetet med att utarbeta en detaljplan kan utföras av kommunens planenhet eller av en 
annan aktör, på kommunens uppdrag. Men det är bara kommunen som har befogenhet att 
bestämma om detaljplaneläggning ska ske och att anta en detaljplan. Vidare har kommunen 
rätt och möjlighet att köpa in mark. Förslaget strider således inte mot kommunallag eller 
annan lag. Enligt ägardirektivet är målen för NUAB:s verksamhet att skapa goda 
förutsättningar för utveckling/tillväxt genom marknadsföring och profilering av Ulricehamns 
kommun och att arbeta för fler företagsetableringar och en ökad inflyttning, så förslaget 
strider inte heller mot NUAB:s uppdrag. Barnkonventionen 
Förslaget bedöms inte påverka barn utifrån barnkonventionens bestämmelser.  
 
Ekonomi 
Om förslaget genomförs behöver investeringsbudget för inköp av mark att utökas.   
 
Övriga konsekvenser 
Genomförs förslaget kommer miljö- och samhällsbyggnads prioriteringar och 
arbetsbelastning påverka kommunens övriga planarbete.   
 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om handelsplats vid Hökerumsmotet 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Carl-Åke Alsin 
Tommy Johansson 
Samhällsbyggnadschef 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Kommunchef 
 
 
 



 
 
 
 
  2022/180, 2881/2022 4(4) 

Gustaf Olsson  Camilla Palm 
Kommunchef/VD Stadshus AB VD Näringsliv Ulricehamn AB 
  

Fredrik Linusson 
 Samhällsbyggnadschef 
 Miljö och samhällsbyggnad 

 

 



Medborgarförslag 

Hökerumsmotet  

Ulricehamn kommun växer och ökar både med innevånarantal och med nya företag 

och befintliga som vill etablera sig i närområdet 

Det höjs röster om att det saknas platser för utbyggnad av sällanköpshandel vilket 

gör det omöjligt för fler stora företag att etablera sig i vår kommun. 

När Hökerums samhällsförening tog fram översiktsplanen för Hökerum 2040 visades 

det på en mycket lämplig handelsplats vid Hökerumsmotet. Det skulle var ett 

ypperligt läge med stor exponering utmed motorvägen. Vid framtagandet av 

översiktsplanen kontaktades alla markägare och de var mycket positiva till en 

utveckling av området. Platsen är utmärkt för sällanköpsmarknaden som inte kräver 

släpkärra för att handla. Men även för handel som kräver kärra typ bygghandel etc. 

Även andra näringsidkare typ restauranger, drivmedel, laddstationer mm. 

Detta tillsammans med andra områden utmed Motorvägen skull göra att hela 

kommunen utvecklas, inte bara Ulricehamn som centralort. 

En utbyggnad av område skulle bidra till flertal arbetstillfällen för boende och även 

bidra till Hökerums utveckling på ett positivt sätt. Det skulle givetvis även bidra med 

att stärka det nuvarande lokala förtagandet i Hökerum. 

 

Att kunna utveckla och ta vara på olika typer av markområden i hela Ulricehamns 

kommun gör att det blir tillväxt i hela kommunen vilket gynnar inte bara Ulricehamn 

som centralort utan i detta fall Hökerums utvecklingsmöjligheter och tillväxt. Denna 

utbyggnad kommer med största sannolikhet inte konkurrera med centrumhandeln 

inne i Ulricehamn vilket verkar vara ett hinder för viss etablering nära stadskärnan. 

Det är dags att Ulricehamns kommun tar detta på allvar och börjar ett 

utredningsarbete för att inom en rimlig tid dra nytta av detta utomordentliga läge vid 

Hökerumsmotet. 

Vi föreslår med ledning av ovanstående att: 

• Ulricehamns kommun startar ett planeringsarbete i detta område. 

• I samarbete med NUAB utformar intresseförfrågan för etablering på området. 

• Köper in den aktuella marken 

Carl-Åke Alsing    Tommy Johansson 

________________________  _________________________ 

Vings Backen 101    Kyrkvägen 13 

52 374 Hökerum   523 74 Hökerum 
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§  
 

Svar på medborgarförslag om grovsopbil 
Dnr 2022/282 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den grovsopbil som 
föreslås redan finns idag.  
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mats Ljunggren att kommunen 
kanske skulle ordna med någon typ av grovsopbil som skulle kunna åka runt i kommunen 
och människor kan få hämtat sina grovsopor istället för att alla ska åka till miljöstationen ett 
par mil bort, slippa krångla med släp osv. 
 
Medborgarförslaget har remitterats till Ulricehamns Energi AB för besvarande. Av svaret 
framgår att utöver den återvinningscentral som finns på Övreskog, där man kan lämna 
nästan alla slags fraktioner, finns två andra sätt att lämna grovavfall.  
  
Det finns en så kallad grovsopsinsamling för privatpersoner som är en variant av mobil 
återvinningscentral. Den flyttas runt till kransorterna, 19 platser, vår och höst. Den består av 
tre containrar för fraktionerna Ge & Ta det vill säga återbruk, metallskrot, trä, brännbart 
restavfall, elektronikskrot, konstruktionsmassor såsom porslin, tegel och dylikt samt 
kläder/textil. 
  
I Ulricehamns kommun finns dessutom möjlighet att få mindre mängder sorterat grovavfall 
hämtat vid fastighetsgräns, mot en avgift enligt taxa fastställd i kommunfullmäktige. Den 
grovsopbil som Mats Ljunggren föreslår finns således redan idag.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef/VD Stadshus AB 
2 Medborgarförslag om grovsopbil 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den grovsopbil som 
föreslås redan finns idag.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-16 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
grovsopbil 
Diarienummer 2022/282, löpnummer 2875/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den grovsopbil som 
föreslås redan finns idag. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mats Ljunggren att kommunen 
kanske skulle ordna med någon typ av grovsopbil som skulle kunna åka runt i kommunen 
och människor kan få hämtat sina grovsopor istället för att alla ska åka till miljöstationen ett 
par mil bort, slippa krångla med släp osv. 
 
Medborgarförslaget har remitterats till Ulricehamns Energi AB för besvarande. Av svaret 
framgår att utöver den återvinningscentral som finns på Övreskog, där man kan lämna 
nästan alla slags fraktioner, finns två andra sätt att lämna grovavfall.  
  
Det finns en så kallad grovsopsinsamling för privatpersoner som är en variant av mobil 
återvinningscentral. Den flyttas runt till kransorterna, 19 platser, vår och höst. Den består av 
tre containrar för fraktionerna Ge & Ta det vill säga återbruk, metallskrot, trä, brännbart 
restavfall, elektronikskrot, konstruktionsmassor såsom porslin, tegel och dylikt samt 
kläder/textil. 
  
I Ulricehamns kommun finns dessutom möjlighet att få mindre mängder sorterat grovavfall 
hämtat vid fastighetsgräns, mot en avgift enligt taxa fastställd i kommunfullmäktige. Den 
grovsopbil som Mats Ljunggren föreslår finns således redan idag.  
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Mats Ljunggren att kommunen 
kanske skulle ordna med någon typ av grovsopbil som skulle kunna åka runt i kommunen 
och människor kan få hämtat sina grovsopor istället för att alla ska åka till miljöstationen ett 
par mil bort, slippa krångla med släp osv. 
Medborgarförslaget har remitterats till Ulricehamns Energi AB för besvarande. Av svaret 
framgår att utöver den återvinningscentral som finns på Övreskog, där man kan lämna 
nästan alla slags fraktioner, finns två andra sätt att lämna grovavfall.  
  
Det finns en så kallad grovsopsinsamling för privatpersoner som är en variant av mobil 
återvinningscentral. Den flyttas runt till kransorterna, 19 platser, vår och höst. Den består av 
tre containrar för fraktionerna Ge & Ta det vill säga återbruk, metallskrot, trä, brännbart 
restavfall, elektronikskrot, konstruktionsmassor såsom porslin, tegel och dylikt samt 
kläder/textil. 
  
I Ulricehamns kommun finns dessutom möjlighet att få mindre mängder sorterat grovavfall 
hämtat vid fastighetsgräns, mot en avgift enligt taxa fastställd i kommunfullmäktige. Den 
grovsopbil som föreslås finns redan idag. 
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Laglighet 
I 15 kap. 3 § miljöbalken definieras kommunalt avfall som avfall från hushåll och sådant 
avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 
hushåll.Förslaget bedöms därmed inte strida mot kommunallagen eller annan 
lag.Barnkonventionen 
Förslaget bedöms inte påverka barn utifrån barnkonventionens bestämmelser.  
 
Ekonomi 
Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan eftersom behovet av grovsopbil redan 
är tillgodosett 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om grovsopbil 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Mats Ljunggren 
Ulricehamns Energi AB 
Kommunchef 
 
 
 

Gustaf Olsson Håkan Säberg 
Kommunchef/VD Ulricehamns Stadshus 
AB 

VD Ulricehamn energi AB 

   
  

 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 12.04.2022 14:57:26
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej,

Jag såg inlägget på FB ang kommunalt avfall och vad man får elda upp hemma
och inte. En tanke som slog mig då är att kommunen kanske skulle ordna med
någon typ av grovsopbil som skulle kunna åka runt i kommunen och människor kan
få hämtat sina grovsopor istället för att alla ska åka till miljöstationen ett par mil
bort, slippa krångla med släp osv. Det hade säkert kunnat underlätta för äldre
människor och utan att ha räknat på det sparat utsläpp både i form av avgaser
men även från sådant som kanske i dagsläget är enklare för människor att elda
upp. Det är dessutom ett jobbtillfälle.

Förnamn: Mats
Efternamn: Ljunggren
E-post: mats@matsljunggren.com
Adress: Sån 219 rud
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§  
 

Svar på medborgarförslag om en friidrottslöparbana 
på Lassalyckan 
Dnr 2021/462 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att arbetet skulle bli för stort och kostnaden 
för hög att anlägga en friidrottsbana någonstans på Lassalyckan.   
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Teo Palmér att det saknas en 400 
meters friidrottslöparbana för att Ulricehamn ska bli den ultimata träningskommunen. 
 
Att anlägga en friidrottsbana på Lassalyckan skulle bland annat innebära att 
fjärrvärmeledningar behöver flyttas och berg sprängas. Även för friidrottsplatsen krävs 
enorma mängder utfyllnad då höjdskillnaderna är mycket stora. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-22 från servicechef  
2 Medborgarförslag om en friidrottslöparbana på Lassalyckan 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att arbetet skulle bli för stort och kostnaden 
för hög att anlägga en friidrottsbana någonstans på Lassalyckan.   
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-11-22 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om en 
friidrottslöparbana på Lassalyckan 
Diarienummer 2021/462, löpnummer 3572/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att arbetet skulle bli för stort och kostnaden 
för hög att anlägga en friidrottsbana någonstans på Lassalyckan. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Teo Palmér att det saknas en 400 
meters friidrottslöparbana för att Ulricehamn ska bli den ultimata träningskommunen. 
 
Att anlägga en friidrottsbana på Lassalyckan skulle bland annat innebära att 
fjärrvärmeledningar behöver flyttas och berg sprängas. Även för friidrottsplatsen krävs 
enorma mängder utfyllnad då höjdskillnaderna är mycket stora. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Teo Palmér att det saknas en 400 
meters friidrottslöparbana för att Ulricehamn ska bli den ultimata träningskommunen. 
Teo Palmér är en löpare och orienterare som vill satsa på idrotten. Det finns idag mycket att 
träna på i Ulricehamn som trailspår, elljusspår och cykelleder men det fattas en löparbana.  
 
Förvaltningen bedömer att den lämpligaste platsen för anläggning av en bana skulle vara 
runt D-plan. Dock skulle detta innebära mycket arbete och höga kostnader. Bland annat 
behöver fjärrvärmeledningar flyttas, berg sprängas och för friidrottsplatsen krävs enorma 
mängder utfyllnad då höjdskillnaderna är mycket stora. 
 
Laglighet 
Det finns inga krav på att kommuner erbjuder löparbanor. 
 
Barnkonventionen 
Utifrån Barnkonventionen så är medborgarförslaget viktigt. Det finns ingen löparbana så 
som föreslås i medborgarförslaget och det skulle innebära ytterligare möjligheter för barn 
och unga att röra på sig och få en aktiv fritid. 
 
Ekonomi 
Trots att det skulle kunna finnas stöd utifrån Barnkonventionen att förverkliga 
medborgarförslaget så måste det ställas mot vilka ekonomiska konsekvenser som det skulle 
innebära. Detta som stora kostnader för inventering att förverkliga, samt ytterligare årligt 
återkommande driftskostnader.  
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om en friidrottslöparbana på Lassalyckan 
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Beslutet lämnas till 
Teo Palmér 
Anna-Lena Johansson 
Kultur- och fritidschef 
 
 

Anna - Lena Johansson Tomas Dahl 
Sektorschef Fritidsintendent 
Sektor Service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz 
Verksamhetschef 
Verksamhet Kultur- och fritid 
Sektor Service 

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 19.08.2021 19:32:57
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:

Hej. Jag heter Teo Palmér och är 13 år gammal. Jag är en löpare och orienterare
som
vill satsa på idrotten. Jag kan träna allt som jag vill träna här i stan, som till exempel
elljusspår, trailspår, cykelleder. Det är bara en sak som fattas för att Ulricehamn
ska bli den ultimata träningskommunen, en friidrottslöparbana (400m). Som till
exempel kan byggas runt någon av fotbollsplanerna.

Om ni bestämmer er för att bygga löparbanan blir Ulricehamn/Lassalyckan den
optimala tränings anläggningen. Dessutom kan har det potential att locka flera
barn och ungdomar att börja träna och röra på sig vilket är positivt för individen och
för folkhälsan.

Förnamn: Teo
Efternamn: Palmér
E-post: palmerteo@gmail.com
Adress: Jägaregatan 4
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2023-01-
12 
Dnr 2022/717 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte Sjuhärads samordningsförbund 2022-11-16 samt verksamhetsplan          
   2023–2025  
2 Protokoll Samverkansnämnd IT 2022-11-25 
3 Protokoll södra patientnämnden 2022-11-14 – Äldre röster om vården 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-12-07 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2023-01-12 
2021/624, löpnummer 4484/2022 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokoll styrelsemöte Sjuhärads samordningsförbund 2022-11-16 samt verksamhetsplan          
   2023–2025  
2 Protokoll Samverkansnämnd IT 2022-11-25 
3 Protokoll södra patientnämnden 2022-11-14 – Äldre röster om vården 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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