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§ 153/2021

Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS 
Dnr 2021/265 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-30 från socialchef 
2 Rapport Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-04-30 

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 
SoL och LSS 
Diarienummer 2021/265, löpnummer 1385/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2021 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna 

Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 

Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.  

För det första kvartalet 2021, det vill säga beslut som fattades under perioden 2020-10-01 – 
2020-12-31 har 12 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. 1 av dessa 
avser hemtjänst enligt SoL, personen har tackat nej på grund av covid-19 och har blivit 
erbjuden annan hjälp. 4 beslut avser särskilt boende äldre enligt SoL. 2 personer har inte 
blivit erbjuda ännu. Den ena personen bor i en annan kommun på ett boende och den andra 
personen fanns inte registrerad på särbo-listan. 2 personer har fått erbjudande, den ena 
personen har tackat ja och väntar på att flytta in, den andra personen har tackat nej på grund 
av att den inte är intresserad av att flytta just nu. 1 beslut avser korttidsboende/växelvård, 
personen är inte intresserad av insatsen just på grund av covid-19. 4 beslut avser boende 
med särskild Service LSS. 2 personer har fått erbjudande och har tackat ja, väntar på att 
flytta in. 2 personer har inte fått erbjudande ännu på grund av brist på bostäder. 2 beslut 
avser kontaktperson LSS. Det finns just nu inga lämpliga kontaktpersoner för dessa 
personerna.  
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21 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 1 av dessa beslutet avser avlösning 
i hemmet SoL. Personen har fått erbjudande men har tackat nej på grund av covid-19, fått 
beviljad växelvård istället som är en form av avlösning. 6 beslut avser särskilt boende för 
äldre SoL, samtliga har fått erbjudande vid flera tillfällen. 5 personer har tackat nej och vill 
avvakta. 1 person har fått erbjudande igen och kommunen väntar på svar. 2 beslut avser 
korttidsviste utanför det egna hemmet LSS. 1 person befinner sig på korttidsboende men det 
finns inget beslut att verkställa. 1 person har fått erbjudande men har tackat nej. 2 beslut 
avser boende med särskild service LSS. 1 person har blivit erbjuden boende i en annan 
kommun men har tackat nej, i väntat på annat erbjudande har personen fått beviljat särskilt 
boende SoL. 1 person ska verkställigheten ske på tidigare institutionsplacering.  2 beslut 
avser kontaktperson LSS. 1 person har fått erbjudande men familjen har valt att tacka nej. 1 
person finns det ingen lämplig kontaktperson till. 
 
6 beslut har verkställt efter tre månader. 2 beslut avser korttidsboende/växelvård SoL och 
orsaken är covid-19.  1 beslut avser särskilt boende SoL, personen har fått erbjudande vid 
tidigare tillfälle men har tackat nej, blev erbjuden igen och tackade då ja. 2 beslut avser 
boende med särskild service LSS. Den ena personen har blivit erbjuden vid flera tillfällen 
men har då tackat nej, vid senaste erbjudande tackade personen ja. Den andra personen ville 
först avvakta med boende, sedan fick personen erbjudande och tackade ja. 1 beslut avser 
kontaktperson SoL, orsaken är att det inte har funnit lämplig kontaktperson tidigare. 
 
11 beslut blivit avslutade av annan anledning än verkställande. 3 beslut avser hemtjänst SoL, 
där samtliga personer har tagit tillbaka sina ansökningar. 1 beslut avser avlösning i hemmet 
SoL, personen ville avvakta på grund av covid-19, sedan har personen blivit beviljad 
växelvård istället. 1 beslut avser ledsagning SoL, personen återtog ansökan. 2 beslut avser 
särskilt boende för äldre SoL, båda personerna har avlidit. 1 beslut avser 
korttidsboende/växelvård SoL, personen har nu flyttat in på boende. 1 beslut avser boende 
med särskild service LSS, personen har tackat nej till erbjudande sedan återtog personen 
ansökan. 1 beslut avser boendestöd SoL, personen har blivit erbjuden sedan beslutet fattades 
men har tackat nej till insatsen, sedan återtog personen sin ansökan. 
 
Totalt under kvartalet, perioden 2020-10-01 – 2020-12-31 har 1749 beslut fattats:  

Verksamhet Lag Antal beslut 
Funktionsnedsättning LSS 39 
Funktionsnedsättning SoL 71 
Individ- och familjeomsorg SoL 1149 
Äldreomsorg SoL 490 

 
Beslutsunderlag 
1 Rapport Ej verkställda beslut kvartal 1, 2021 SoL och LSS 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nathalie Johansson 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Sektor välfärd

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 1, 2021 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Hemtjänst ÄO/SoL 201228  Personen har 
valt att tackat 
nej pga Covid-
19. Blivit 
erbjuden 
annan hjälp 
start mars 
2021. 

M 1929 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 201120  Erbjuden 
210208 tackade 
nej. Erbjuden 
210318 tackade 
ja.  

K 1930 

Särskilt 
boende  

ÄO/SoL 201126  Inte erbjuden 
ännu. Bor i en 
annan 
kommun på ett 
boende. 
 

K 1930 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 201103  Inte blivit 
erbjuden, 
fanns inte 
registrerad på 
särbo-listan 
 

M 1932 

Korttidsb
oende/ 
växelvård 

ÄO/SoL 201210  Inte 
intresserad av 
insatsen just 
nu pga covid-
19. 
 

K 1940 

Särskilt 
boende 

ÄO/SOL 201015  Erbjuden 
201218, tackat 
nej. Inte 
intresserad 
just nu. 

K 1945 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 

Verksam-
het/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelse-
år 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 200910  Arbete pågår för 
att erbjuda 
personen 
bostad. 

M 2002 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 200924  Personen har 
blivit erbjuden 
bostad och 
tackat ja. 
Inväntar på 
inflyttning. 

M 2002 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 201103  Lediga bostäder 
saknas för 
tillfället och 
arbete pågår för 
att tillse 
skyndsam 
verkställighet. 

K 1995 

Permanent 
bostad 
(SoL) 

FN/SoL 201013  Blivit erbjuden 
bostad och 
tackat ja. 
Inväntar inflytt. 

M 1979 

Kontaktper
son 

FN/LSS 200901 201231 Kontaktperson 
avslutade sitt 
uppdrag. 
Arbetar med at 
finna ny 
kontaktperson 

K 2000 

Kontaktper
son 

FN/LSS 201029  Finns ingen 
lämplig person i 
nuläget.  

M 2008 

 
Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Avlösning 
i hemmet 

ÄO/SoL 200121  Fått 
erbjudande, 
tackat nej på 
grund av Covid-
19. Blivit 
beviljad 
växelvård 
istället som är 
en form av 
avlösning. 
 

M 1967 
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Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 200604  Erbjuden 
200804, 
tackade nej. 
Avvaktat av 
egen önskan. 

K 1928 

Särskilt 
boende 
för äldre 

ÄO/SOL 200625  Blev erbjuden 
200722, 
tackade nej för 
lägenheten var 
för dålig. Blev 
erbjuden igen 
210407, väntar 
på svar. 
 

K 1935 

Särskilt 
boende 
för äldre 

ÄO/SOL 200217  Fick 
erbjudande 
200220, 
tackade nej.  
Anhörig ville 
inte. 
 

M 1940 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 190319  Fått 
erbjudande 
191118,200528, 
200814, 
200928. Tackat 
nej vid 
samtliga 
erbjudanden.  
 

M 1940 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 190312  Erbjuden 
200428, 
200727 tackat 
nej. Vill 
avvakta. 

K 1936 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 200925  Erbjuden 
202224, 210208, 
tackat nej. 

K 1930 

Korttidsvi
stelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 200501  Personen befinner 
sig på 
korttidsboende 
men finns inget 
beslut att 
verkställa, beslutet 
ligger för 
stödfamilj. 

M 2008 
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Sektor välfärd

Typ av  
insats 
 

Verksam-
het/ 
lagrum  

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Korttidsvi
stelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 200618  Fått 
erbjudande 
men tackat nej. 
 

M 2009 

Boende 
med 
särskild 
Servie 

FN/LSS 171019  Blivit erbjuden 
boende i en 
annan 
kommun, 
tackade nej. I 
väntat på annat 
erbjudande har 
personen fått 
beviljat särskilt 
boende (SoL) 
 

K 1961 

Boende 
med 
särskild 
service 

ÄO/SoL 181105  Verkställighet 
ska ske på 
tidigare 
institutionsplac
ering. 
 

K 1995 

Kontaktpe
rson  

FN/LSS 120615 200630 Finns ej 
lämplig person. 

K 1968 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 200608  Har funnits 
kontaktperson 
att presentera 
men familjen 
vill avvakta. 
 

K 2002 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 200618  Har funnit 
kontaktperson 
att presentera 
med familjen 
vill avvakta. 

M 2009 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 120616 190801 Personen 
önskar ingen 
kontaktperson 
i nuläget. 

K 1968 
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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för verk-
ställande 

Skäl för 
dröjs-
mål 

Kön Födelse-
år 

Korttidsb
oende/väx
elvård 

ÄO/SOL 200422  210120 Var ej 
aktuellt 
pga av 
covid-19. 
Blev 
erbjuden 
200925, 
tackade 
nej. Blev 
erbjuden 
igen. 
Tackade 
ja. 
 

M 1929 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 200110  201016 Erbjuden 
200506, 
tackade 
nej. 
Erbjuden 
igen 
201005, 
tackade 
ja. 

M 1953 

Korttidsbo
ende/växel
vård 

ÄO/SoL 201102  210330 Orsaken 
är covid-
19. 

M 1940 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 190611  210301 Personen 
önskade 
bostad 
först till 
sommare
n 2020, 
blev 
erbjuden 
201218 

M 1999 

Boende 
med 
särskild 
service  

FN/LSS 180319  210401 Blivit 
erbjuden 
flera 
gånger, 
tackat 
nej. 

M 1989 

Kontaktper
son 

FN/SoL 200525  210214 Har inte 
funnits 
lämplig 
person 
tidigare 

M 1997 
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Sektor välfärd

 

Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Hemtjäns
t 

ÄO/SoL 201226  210414 Har inte 
behövt 
hjälp. Sa 
till slut 
upp 
insatsen 
 

K 1910 

Avlösning 
i hemmet 

ÄO/SoL 201228  210412 Persone
n ville 
avvakta 
pga 
covid-19. 
Blivit 
beviljad 
växelvår
d istället 
 

M 1929 

Hemtjäns
t 

ÄO/SoL 200922  201029 Tackade 
nej till 
erbjudan
de 
201029 
på grund 
av covid-
19. 
Avslutad
es 
201029 
 

K 1936 

Ledsagnin
g 

ÄO/SoL 200812  210216 Persone
n återtog 
sin 
ansökan. 
 

K 1992 

Hemtjäns
t 

ÄO/SoL 200812  210216 Persone
n återtog 
sin 
ansökan. 
 

K 1992 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksam-
het/  
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för av-
brott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
avslut 

Kön Födelse-
år 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 190705  210121 Personen 
ville inte 
flytta in 
på 
boende. 
Avliden. 

K 1961 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 180830  210128 Blivit 
erbjuden 
vid flera 
tillfällen, 
tackat 
nej. 
Avliden. 

K 1928 

Korttidsbo
ende/växel
vård 

ÄO/SoL 200708  210126 Tackat nej 
pga covid-
19. Flyttat 
in på 
boende 
nu. 

K 1931 

Dagligverk
samhet 

FN/LSS 201204  210408 Blivit 
erbjuden 
vid flera 
tillfällen. 
Tackat 
nej. 

K 1960 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 200115  210516 Blivit 
erbjuden, 
men 
tackat 
nej. 
Återtog 
ansökan 

M 1998 

Boendestö
d 

FN/SoL 171109  201231 Personen 
har blivit 
erbjuden 
sedan 
beslutdat
um men 
har tackat 
nej. 
Återtog 
sedan sin 
ansökan. 

K 1975 
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§ 154/2021

Budget och verksamhetsuppföljning april 2021 
Dnr 2021/260 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Rapporten per april 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 

Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2021. 

Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till +47,7 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021 är 
följaktligen 29,7 mnkr bättre än budget.  

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till 2,8 mnkr vid årets slut.  

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 26,9 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 
till största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt 
exploateringsintäkter som beräknas komma in under året.  

Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 14,9 mnkr (2020: 58,6 mnkr). 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-10 från ekonomichef 
2 Budgetuppföljning april 2021 slutlig 
3 Månadsrapport_2021-04-30_riskkontroll 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per april 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-05-10 

Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning 
april 2021 
Diarienummer 2021/260, löpnummer 1547/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per april 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 

Sammanfattning 

Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2021. 

Kommunens ekonomiska resultat för 2021 prognostiseras uppgå till +47,7 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021 är 
följaktligen 29,7 mnkr bättre än budget.  

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen beräknas totalt uppgå till 2,8 mnkr vid årets slut.  

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 26,9 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen beror 
till största delen på ökade skatteintäkter enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt 
exploateringsintäkter som beräknas komma in under året.  

Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 14,9 mnkr (2020: 58,6 mnkr). 

Ärendet 
Se sammanfattning. 

Beslutsunderlag 
1 Budgetuppföljning april 2021 slutlig 
2 Månadsrapport_2021-04-30_riskkontroll 

Beslut lämnas till 
Ekonomichef 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 
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Förvaltningsber
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Ekonomisk översikt – 
kommunen 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2021 uppgår 
till 47,7 mnkr.  

Resultatet 2020 uppgick till 59,4 mnkr. 
Den ekonomiska prognosen för 2021 
innebär följaktligen ett ekonomiskt 
resultat på en något lägre nivå jämfört 
med föregående år. 

Investeringarna under årets fyra första 
månader uppgår till 14,9 mnkr och 
prognosen för helår uppgår till 205,0 
mnkr. 2020 års helårsutfall uppgick till 
191,9 mnkr. 
 

Ekonomisk prognos 2021 
Kommunens ekonomiska resultat för 2021 
prognostiseras uppgå till 47,7 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 18,0 
mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2021 är 
följaktligen 29,7 mnkr högre än budget. 

Ekonomiskt resultat, mnkr 
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Ekonomiskt resultat exkl. 
jämförelsestörande poster, mnkr 
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Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
prognostiseras bli 2,8 mnkr högre än 
budgeterat. 

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår 
totalt till cirka 1 501 mnkr. 

Avvikelsen beror framförallt på positivt utfall 
gentemot budget avseende sektor välfärd, 
sektor service och kommunledningsstaben 
samtidigt som sektor lärande visar ett 
underskott i prognosen. 
 

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr 
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Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
26,9 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen 
beror till största delen på ökade skatteintäkter 
enligt SKRs senaste skatteunderlagsprognos 
samt exploateringsintäkter som beräknas 
komma in under året. 
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Nettoinvesteringar 
Totala investeringsbudgeten för 2021 inklusive 
ombudgeteringar från tidigare år uppgår till 
totalt 352 mnkr. 

Investeringsutfallet till och med april uppgår 
endast till 14,9 mnkr. Verksamheternas 
bedömning för hela 2020 innebär ett 
prognosticerat utfall på totalt 205 mnkr. 

Över tid är det viktigt att så stor del som 
möjligt av investeringarna finansieras via de 
medel som tillförs från den löpande driften. 
Under 2021 beräknas självfinansieringsgraden 
uppgå till cirka 62 % vilket är en lägre nivå än 
tidigare år då investeringstakten ökar. 

Nettoinvesteringar, mnkr 
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Risk och kontroll 

Lån 

Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld per 2021-04-30 uppgår till 
565 mnkr, samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 – 
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår per 21-04-30 till 
532,4 mnkr. Utlåningen sker genom en 
checkräkningskredit. Därmed redovisas 
nettoskulder av lån och likvida medel. Detta är 
nytt från 2020 och därav förändringen mot 
2019 se tabellen i nästa kolumn. 

Kommunens låneskuld, mnkr
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Utlåning till bolagen, mnkr
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Finanspolicyn i Ulricehamns kommun anger 
ramar och riktlinjer för hur 
finansverksamheten i kommunen och bolagen 
ska bedrivas.  

Den samlade upplåningen ska enligt policyn ha 
en genomsnittlig kapitalbindningstid på 1-5 år. 
Per 2021-04-30 har kommunen en 
genomsnittlig kapitalbindning på 1,2 år. 

    
Kapitalbindning 202104 2020 2019 

 
 1,2 år 1,5 år 1,8 år 
 
Ränterisken är en annan del som regleras i 
finanspolicyn. Räntebindningen i 
låneportföljen ska spridas över tid enligt en 
normportfölj.  
 

Räntebindning 

 

< 1år 1-2år 2-3år 3-4år 4-5år 5-6år 6-8år 8-10år 

Max andel, % 50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,0 20,0 

Andel 202104, % 55,8 28,3 15,9 0,0 0,0 0,0 

,0 

0,0 0,0 

 

Andelen upplåning med räntebindning <1 år 
ligger något över ramen för normportföljen. 
Detta kommer åtgärdas under maj 2021, då lån 
om 85 mnkr ska bindas om med ny längre 
bindningstid. 
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Finansiella placeringar 
En viss del av kommunens likviditet är sedan 
länge avsatt till fondering för att möta framtida 
pensionsutbetalningar. Det har inte avsatts 
några ”nya” medel i portföljen under den 
senaste femårsperioden. 

Riktlinjer för placering av pensionsmedel i 
Ulricehamns kommun anger ramar och 
riktlinjer för hur medel avsatta för 
pensionsförpliktelser ska förvaltas i 
kommunen. I riktlinjerna anges bland annat: i 
vilka tillgångar och med vilka limiter 
portföljens medel får placeras, hur ansvaret för 
förvaltningen fördelas och hur förvaltningen 
och dess resultat ska rapporteras. Under första 
tertialet för 2021 har placeringarna förvaltats 
enligt riktlinjerna och i bilaga finns en 
redovisning av kommunens pensionsportfölj. 

Per 2021-04-30 uppgår det bokförda värdet på 
placerade medel avseende pensioner till 119,7 
mnkr, vilket är samma nivå som 
marknadsvärdet på tillgångarna. 

Summan av kommunens pensionsförpliktelser 
uppgick per 2021-04-30 till 440,3 mnkr 
(2020-12-31: 436,8 mnkr). Anledningen till 
ökningen från årsskiftet beror på ett nytt 
livslängsantagande som beslutades av SKR 23 
april i år. Prognosen per 2021-12-31 uppgår till 
424,8 mnkr. 

Finansiella placeringar, mnkr 
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Balanskravsresultat 
Ulricehamns kommuns prognosticerade 
ekonomiska resultat 2021 innebär att 
kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. Av 2021 års ekonomiska resultat 
bedöms inga ytterligare medel avsättas till 
kommunens resultatutjämningsreserv. Efter 
tidigare års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 
Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 
 
Balanskravet enligt prognos per 
2021-04-30, mnkr 
  2021 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 47,7 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -9,0 
 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

enligt undantagsmöjlighet - 
 
+ realiserade förluster i värdepapper - 
 
+ justering för återföring av orealiserade 

vinster i värdepapper - 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 38,7 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 38,7 
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God ekonomisk 
hushållning 
Verksamhetsmål 

Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning 
i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom till exempel helägda bolag. En 
viktig utgångspunkt för verksamhetsmålen i 
Ulricehamns kommun är det 
kommunalpolitiska handlingsprogrammet som 
har beslutats av kommunfullmäktige. 
Utgångspunkter i övrigt är:  
 
- Fokus på ett begränsat antal områden  
Mål fastställs inte för samtliga verksamheter. 
Fokus har valts på ett antal 
verksamhetsområden där det finns en tydlig 
strävan att förbättra resultaten. Det betyder 
inte att andra verksamheter är mindre viktiga. 
Uppföljning av resultaten inom samtliga 
verksamheter sker bland annat via SKR:s 
arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet, 
Agenda 2030 med mera.  

- Fokus på förbättring och långsiktighet  
Absoluta målvärden anges inte för samtliga 
mål. Fokus har valts på att resultaten ska 
förbättras jämfört med tidigare uppnådda 
resultat. Ett antal mål, där det har varit möjligt 
och lämpligt, har formulerats så att 
uppföljning sker utifrån ett flerårsperspektiv.  
 
Verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning i Ulricehamns kommun utgår från 
följande målområden:  
 
- Fokus på dem vi är till för  
Målen berör framförallt det arbete som sker 
inom förvaltningsorganisationen. Kommunen 
ska ha ett gemensamt förhållningssätt till 
brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum. 
Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är 
viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. 
Kommunens verksamhet ska vara effektiv och 
hålla hög kvalitet.  
 
 Hållbar tillväxt  
Kommunkoncernen har en viktig roll att 
fungera som katalysator för att olika 
organisationer och verksamheter i hela 
Ulricehamns kommun ska fungera 
tillsammans och därigenom skapa attraktivitet, 
tillväxt och en hållbar utveckling. 
 
 
 

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

Det finns fyra finansiella mål avseende god 
ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. 
Två av målen avser kommunen och två mål 
avser bolagen (UEAB och STUBO). STUBO AB 
och UEAB är de bolag i kommunkoncernen 
som har mest betydande ekonomisk 
omsättning och balansomslutning. Dessa 
bolags ekonomiska utveckling har därför 
betydelse för hela kommunkoncernens 
ekonomiska utveckling.  
 
I bokslutet för tertial ett finns tre alternativ i 
bedömningen kring hur väl respektive mål 
uppfyllts. Antingen är målet uppfyllt (grönt), 
arbete pågår/förväntas uppfyllas (gult) eller 
målet är inte uppfyllt (rött).  
 
Av de tolv verksamhetsmålen är ett uppfyllt, tio 
förväntas uppfyllas samt ett mål som inte är 
uppfyllt. Gällande de finansiella målen 
förväntas alla 4 uppfyllas.  
 
Förklaring till symboler: 

 Målet är uppfyllt 

 Arbete pågår/förväntas uppfyllas 

 Målet är inte uppfyllt

Fokus på de vi är till för 
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Verksamhetsmål Indikator 2021 Målvärde 2020 

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

Inget 
resultat >78 % 78 % 

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

 
Inget 

resultat <80 dagar 80 dagar 

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

 
Inget 

resultat <82 dagar 82 dagar 

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

Analys 

Följs upp efter betygen i juni. 

I grundskolan finns per dags datum 10 
hemmasittare, framförallt på 7-9 skolorna.   

Elevers behov beskrivs med 
skolformsutredningar, språkstörning, elever 
med diagnosen ADHD eller ADD, autism, 
selektiv mutism och elever som väntar på 
utredning.  

Åtgärder/insatser för utveckling 

Implementering av handlingsplaner för ökad 
måluppfyllelse, matematik mfl. pågår. Fortsatt 
fokus på allt arbete under 
utvecklingsprocesserna inkludering, 
digitalisering samt övergångar. 

Några övriga exempel: 

Fortsatt förädling av strategier för tidiga 
insatser och kartläggningar när en elev riskerar 
att inte nå ett betyg, för samtliga elever. 

Fortsätta det påbörjade arbetet med att stärka 
kopplingen mellan pedagogiskt bokslut, 
uppdragsdialog, lektionsbesök, 
utvecklingssamtal. Struktur för 
verksamhetsbesök av skolledning, framförallt 
där måluppfyllelsen är låg. 

Kompetensutvecklingsdagar med inriktning 
betyg och bedömning där förstelärarna håller i 
utbildningen. I tvärgrupper för att få dra 
lärdom av varandras ämnen och skapa samsyn. 

Fortsatt utveckling av vårt digitala arbete, med 
en tydlig plan hur alla pedagoger använder sig 
av Infomentor och Google Classroom. 

Införande av digitalt läromedel för alla ämnen 
med start läsår 21/22. 

Arbete med nya kursplaner som börjar gälla 1 
juli 2021, ett arbete som ger oss möjlighet att 
diskutera kursplaner övergripande på skolan 

och i respektive ämne. 

 

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

Analys 

Talet mäts endast en gång om året som övriga 
KKiK-mått, så det finns därför inget nytt 
mätetal att analysera mot. 

Under den första perioden tertial 1, har en 
gruppbostadplats verkställts och ytterligare en 
väntas verkställas under en snar framtid. Fyra 
servicebostadsbeslut har verkställts och 
ytterligare ett väntas verkställas före 
sommaren. Det är ett för litet antal ärenden 
under 2021 för att kunna redovisa ett 
statistiskt säkert tal. Viss intern rörlighet har 
skett under åren samt något beslut som 
upphört vilket innebär att ytterligare beslut om 
bostad enligt socialtjänstlagen och beslut om 
gruppbostad enligt LSS har verkställts. Några 
gruppbostadsplatser blev tillgängliga under 
2020 och 2021 med anledning av en utökning i 
samband med flytt på grund av renovering av 
gruppbostad och evakueringsboende. På så sätt 
har individer kunnat erbjudas gruppbostad 
flertalet gånger, men ett par personer har ändå 
valt att tacka nej och andra har erbjudits plats. 
Två personer som tidigare har valt att tacka nej 
har återtagit sin ansökan och ansökt om annan 
insats. 

Några beslut om bostad med särskilt service 
enligt LSS tillgodoses med andra insatser 
genom boende enligt socialtjänstlagen eller via 
boendestöd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Aktuell boendeprognos upprättades under 
april och ligger till grund för ett fortsätta 
arbeta med boendeplanering för kommande 
behov. och återfinns i lokalresursplanen. 
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Under hösten 2021 startar ytterligare en 
gruppbostad på Åsundavy och vid årsskiftet 
kommer en ny servicebostad att tas i bruk. 

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

Analys 

Talet mäts endast en gång om året som övriga 
KKiK-mått, så det finns därför inget nytt 
mätetal att analysera mot. 

Under första halvåret 2019 hade verksamheten 
problem med långa handläggningstider för 
ansökningar till särskilt boende. Detta till följd 
av en tillfällig kraftig ökning av antalet 
ansökningar samt höga sjukskrivningstal bland 
biståndshandläggare. Idag ser situationen 
bättre ut och handläggningsprocessen har 
förstärkts och handläggningstiderna kortats 
ner. 

Anledningen till att talet ändå under 2020 var i 
nivå med 2019 beror på Coronapandemin då 
det under 2020 tidvis rått 
inflyttningsrestriktioner. Under både 2020 och 
2021 har det av pandemiskäl varit brukare som 
i större omfattning än vanligt valt att tacka nej 
till erbjuden boendeplast alternativt valt att 
vänta med sin flytt till särskilt boende. 

I dagsläget finns inte någon direkt kö för att 
flytta in till särskilt boende då det finns drygt 
20 lediga platser. Dock finns en obalans mellan 
lediga somatiska platser och demensplatser, 
nämligen att det är gott om lediga 
demensplatser, men inte på somatiska platser. 
Åtgärder vidtas för att komma till rätta med 
obalansen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Processen kring väntetid från ansökan till 
erbjudande om inflyttningsdatum bedöms i 
grunden blivit bättre under 2020. Men 
Coronapandemin har påverkat utfallet 
negativt. Förhoppningen är att talet under 
2021 ska kunna sänkas i takt med att 
pandemiläget blir bättre. 

 

 

Hållbar tillväxt 

     

Verksamhetsmål Indikator 2021 Målvärde 2020 

Befolkningen i Ulricehamns kommun ska öka med minst 5 
procent över en femårsperiod.  4,7% ≥5% 5,2% 

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

Inget 
resultat 100 % 100%- 

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

Inget 
resultat ≥100 st 100 st 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i 
förhållande tillföregående år. (NUAB)  

Inget 
resultat 

>3,51 
index 3,51 index 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun ska förbättras i 
förhållande tillföregående år. (MSB) 

 

 69,7 index >68,53 
index 

68,53 
index 
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Befolkningen i Ulricehamns kommun ska 
öka med minst 5 procent över en 
femårsperiod 

Analys 

Befolkningsmängden 31 mars 2016 var 23 575 
personer, samma datum 2021 var 
befolkningsmängden 24 672 personer. Den 
totala folkökningen har varit 1 097 personer 
under tidsperioden vilket ger en procentuell 
befolkningsökning på 4,7% 

Det kan konstateras att 
befolkningsutvecklingen är starkt beroende av 
hur mycket bostäder som produceras i 
kommunen och därför är kommunens förmåga 
att planera och verkställa exploatering och 
utbyggnadsprojekt avgörande för vilken 
befolkningsutveckling kommunen har. Med 
detaljplanerna som nu ligger i 
planprioriteringslistan har kommunen god 
beredskap för att skapa förutsättningar för att 
befolkningsmålet ska kunna uppnås. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Planenhetens bidrag till en ökad befolkning 
inbegriper flera områden. Enheten arbetar 
givetvis med framtagande av detaljplaner för 
att bereda möjligheter att nyttja marken för de 
ändamål som samhället kräver för att kunna 
expandera. Detta innebär egentligen all 
planläggning för alla ändamål som genomförs 
för att skapa ett samhälle som erbjuder 
möjlighet att bo, arbeta, gå i skola, driva 
företag, bli gammal i samt att hitta 
infrastrukturella lösningar för att få samhället 
att utvecklas hållbart. Enheten utvecklar 
processerna för en snabbare och bättre 
planprocess för att undvika förseningar som då 
blir fördröjande för exploateringsprocessen. 
Syftet är att på detta sätt även bevara 
humankapitalet inom organisationen då 
annars omsättningen av personal kan få 
negativa konsekvenser på kontinuiteten. 
Rekrytering av kompetent personal samt 
utveckling av befintlig personal är mycket 
viktig för att kunna nå målen. 

Enheten arbetar även med delar av den 
bygglovsprocess som rör kartframtagning och 
mätuppdrag för att säkerställa en kvalitativ och 
säker bygglovsprocess. Fungerar dessa 
processer bra bidrar även det till en 
attraktivitet och en bra möjlighet för 
människor att trivas, bo kvar och utvecklas 
inom kommunen. Detta inbegriper även GIS-
verksamheten där enheten försöker sprida den 
informationsrikedom som finns i databasen. 

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

Analys 

I pågående projekt stadsbibliotek, 
samverkanshus i Gällstad och ny F-6 skola har 
kriterierna lyfts in i projekteringen. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Kriterierna måste in tidigt i projekteringen för 
att kunna implementeras på ett smidigt sätt. I 
kommande projekt blir det lättare. Projekt som 
har påbörjats under 2020 har 
hållbarhetskriterierna som mål. 

 

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

Analys 

Nybyggnation 

Detaljplanen för Stockrosen 1 etapp 1 ("bakom 
Coop") är färdigställd och möjliggör 
byggnation av ca 90 lägenheter. I en första 
etapp projekteras för två punkthus om totalt 56 
hyreslägenheter. Bygglov har beviljats, 
investeringsbidrag har sökts och byggstart 
planeras till hösten 2021. Om efterfrågan är 
god kan ett tredje hus byggas i senare skede. 

Planprocess för del 2 av Stockrosen 1 (övre 
delen av fastigheten) pågår. Även för området 
Karlsslätt och "gamla torget i Dalum" pågår 
detaljplaneprocesser. 

En planprocess för byggnation av bostäder på 
den övre delen av fastigheten Stadsgränsen 2 
kommer att inledas under 2022. 

Ombyggnationer 

På Solrosvägen pågår ombyggnation av en f.d. 
förskolelokal till gruppbostad med 6 lägenheter 
och gemensamhetsutrymmen med inflyttning 
september 2021. På Storgatan förbereds för 
ombyggnation av en lokal som tidigare använts 
för daglig verksamhet vilket kommer att ge 4 
nya lägenheter.
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Åtgärder/insatser för utveckling 

Planprocesser pågår för att möjliggöra 
utveckling på flera av bolagets 
bostadsområden, bl.a. Karlslätt och övre delen 
av Stockrosen 1. Bolaget driver projekt för 
nybyggnation både genom processer för 
detaljplaneändringar samt genom förtätningar 
inom befintliga områden vilka inte kräver 
detaljplaneändringar. Sammantaget grundar 
de pågående processerna för bra 
nybyggnationsprojekt de kommande åren. 

 

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun 
ska förbättras i förhållande 
tillföregående år. (NUAB) 

Analys 

Resultatet för 2020 kommer den 25 maj. 
Arbete med företagsklimatet pågår.

Företagsklimatet i Ulricehamns kommun 
ska förbättras i förhållande 
tillföregående år. (MSB) 

Analys 

Företagarnas omdöme kopplat till 
myndighetsutövningen inom bygglov, 
markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, 
serveringstillstånd och livsmedelskontrollen 
följs upp i insiktsmätningen. Kommunen följer 
även föreningars och privatpersoners omdöme. 
Det är ännu för få svarande från företagen i 
mätningen för att ännu kunna göra en analys 
av resultatet. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Miljö och samhällsbyggnad arbetar aktivt med 
att förbättra företagsklimatet. Detta sker 
främst genom sektorns kvalitets- och 
utvecklingsarbete. Fokus i utvecklingsarbetet 
är ständiga förbättringar och processer. I 
processarbetet kartlägger vi våra processer och 
förbättrar dessa för att göra våra processer mer 
effektiva och för att öka kundnyttan. I ständiga 
förbättringar försöker vi löpande förbättra 
verksamheten under året för att snabbt kunna 
justera och förbättra för dem vi är till för. I vårt 
utvecklingsarbete ingår även att öka vår 
digitalisering för att effektivisera vår 
handläggning och öka servicen. 

 

 

Attraktiv arbetsgivare 

     

Verksamhetsmål Indikator 2021 Målvärde 2020 

Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska 
minska i förhållande till föregående år.        7,8% <8,1 % 8,1% 

Antalet medarbetare med långtidssjukfrånvaro (mer än 59 
dagar) ska minska i förhållande till föregående år  104 st <101,2 st 101,2 st 

Personalomsättningen av första linjens chefer ska minska i 
förhållande till föregående år  5,3 % <12,2 % 12,2 % 

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

Inget 
resultat 

>77,56 
index 

77,56 
index 



12 

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

Analys 

Den totala sjukfrånvaron är något lägre än 
2020. Minskningen är sannolikt kopplad till 
att personalen följer FHM anvisningar 
avseende Corona och att medarbetare och 
brukare vaccineras i takt med tillgång på 
vaccin. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Att hålla i och att hålla ut i kampen för 
minskad smittspridning och att efterhand 
återgå till ordinarie rutiner avseende 
rehabilitering av långtidssjuka och 
identifiering och uppföljning av medarbetare 
med många sjukfrånvarotillfällen. 

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

Analys 

Antalet långtidssjuka har ökat något i 
förhållande till 2020. Ökningen är marginell 
och bedöms ligga inom ramen för "naturliga 
variationer". Det kan dock inte uteslutas att 
förvaltningen kommer att känna av en 
uppgång av antalet långtidssjuka som en följd 
av långvarigt och hårt arbete under pandemin -
 en så kallad pandemiskuld. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Ett aktivt rehabiliteringsarbete enligt ordinarie 
rutiner och fortsatt uppföljning av 
utvecklingen.

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

Analys 

Under 2020 slutade 12,2 % av första linjens 
chefer. Nedanstående siffra (5,4%) är endast 
för perioden januari-april och kan indikera att 
arbetsmarknaden för chefer öppnar upp efter 
att ha varit väldigt begränsad under 2020. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Fortsatt uppföljning, avslutningssamtal vid 
varje avgång. 

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

Analys 

Kan mätas först efter det att årets 
medarbetarenkät är genomförd. (Oktober) 
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Finansiella mål 

     

Finansiella mål, kommunen Indikator 2021 Målvärde 2020 

     
Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande 
poster ska uppgå till minst 1,2% av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal utjämning. 
 

 3,1% 1,2% 4,4% 

Kommunens nyupplåning för finansiering av investeringar 
ska uppgå till högst cirka 250 mnkr.  0 mnkr Högst 250 

mnkr 90 mnkr 

STUBO ska generera en avkastning på minst 5% på 
fastighetsinnehavets marknadsvärde.  5% 5,0% 5,5% 

UEAB ska generera en avkastning på minst 5% på totalt 
eget kapital.  5% 5,0% 14,0% 

     

Det ekonomiska resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster ska uppgå till 
minst 1,2% av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal 
utjämning. 

Analys 

Det prognosticerade ekonomiska resultatet 
uppgår till 47,7 mnkr, vilket motsvarar 3,1 
procent av intäkterna från skatteintäkter och 
kommunal utjämning. Därmed är målet 
uppnått då målvärdet för 2021 är 1,2 procent. 
Statliga åtgärder för att motverka negativa 
effekter av pandemin såsom exempelvis 
sjuklöneersättning har delvis fortsatt under 
2021. 

Kommunens nyupplåning för 
finansiering av investeringar ska uppgå 
till högst cirka 250 mnkr. 

Analys 

Ingen nyupplåning har gjorts hittills under 
2021. 

STUBO ska generera en avkastning på 
minst 5% på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. 

Analys 

Enligt ägardirektiv ska bolaget generera en 
avkastning om 5 % över tid. Sedan 
avkastningskravet ställdes 2016 har bolaget ett 
genomsnitt på 5,5 %. Bolaget står nu starkt 
inför de kommande åren som kräver stora 
investeringar i såväl nyproduktioner som 
ombyggnationer/renoveringar i befintligt 
fastighetsbestånd. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Bolaget arbetar med en aktiv ekonomi- och 
resursstyrning. Även verksamhetsutveckling 
och insatser som t.ex. energisparande åtgärder 
och åtgärder för hög uthyrningsgrad bidrar till 
en långsiktigt stabil ekonomi. 

Stubo har sammanställt en långsiktig plan för 
om- och nybyggnation för perioden 2021-
2030. Detta för att ägaren och de politisk valda 
ska kunna ta ställning till bolagets ekonomiska 
förutsättningar. Planen kommer att 
presenteras under maj månad 2021. 

UEAB ska generera en avkastning på 
minst 5% på totalt eget kapital. 

Analys 

Avkastning på genomsnittligt totalt kapital T1 
2021 5% 

Avkastning på genomsnittligt eget kapital T1 
2021 11% 

Prognos för 2021 är 11% avkastning på eget 
kapital. 

Åtgärder/insatser för utveckling 

Inga ytterligare åtgärder i nuläget. 
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Finansiella 
rapporter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatrapport 
     Belopp i mnkr  T1 Prognos  
  Budget 2021  2021 2020 
     

Verksamhetens intäkter 209,8 81,7 215,4 261,1 

Verksamhetens kostnader -1 639,5 -528,1 -1 636,2 -1 618,2 

Avskrivningar/ Nedskrivningar -83,3 -26,1 -80,0 -77,3 

Verksamhetens nettokostnader -1 513,0 -472,5 -1 500,8 -1 434,4 
Skatteintäkter 1 116,8 420,3 1 146,1 1 099,1 

Generella statsbidrag och utjämning 411,8 130,6 400,0 399,5 

Verksamhetens resultat 15,6 78,4 45,3 64,2 
Finansiella intäkter 8,3 6,9 8,3 15,6 

Finansiella kostnader -5,9 -0,5 -5,9 -20,4 

Resultat efter finansiella poster 18,0 84,8 47,7 59,4 
Extraordinära poster     

Årets resultat 18,0 84,8 47,7 59,4 

 

Balansrapport 
      
Belopp i mnkr               Budget T1 Prognos  

     2021 2021 2021 2020 
TILLGÅNGAR       
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Driftredovisnin
g

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       

Immateriella anläggningstillgångar   4,2 4,5 3,2 5,0 

Materiella anläggningstillgångar   1 387,4 1 101,0 1 183,4  1 114,5 

Finansiella anläggningstillgångar   1 108,5 891,8 1 108,5 884,1 

Summa anläggningstillgångar   2 500,1 1 997,3 2 295,1 2 003,6 
       

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR   2,6 2,7 2,6 2,7 
       

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       

-Förråd   10,5 9,1 10,5 9,1 

-Fordringar   100,0 109,6 100,0 84,8 

-Kortfristiga placeringar, kassa och bank   50,0 186,1 83,3 203,4 

Summa omsättningstillgångar   160,5 304,8 193,8 297,3 

SUMMA TILLGÅNGAR   2 663,2 2 304,8 2 491,5 2 303,6 
       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 
 

     

EGET KAPITAL   1 427,4 1 493,2 1 456,1 1 408,4 

Därav årets resultat   18,0 84,8 47,7 59,5 
       

AVSÄTTNINGAR        

-Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   14,1 14,8 15,3 14,8 

-Andra avsättningar   30,8 33,6 30,8 33,7 

Summa avsättningar   44,9 48,4 46,1 48,5 
       

SKULDER       

Långfristiga skulder   977,9 572,3 775,0 572,6 

Kortfristiga skulder   213,0 190,9 214,3 274,1 

Summa Skulder   1 190,9 763,2 989,3 846,7 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER   2 663,2 2 304,8 2 491,5 2 303,6 
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Driftredovisning 
       

Ansvarsområde i mnkr 
 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Avvikelse 
mot budget 

T1  
2021 

2020 

       
Kommunledningsstab  114,6 113,6 1,0 32,0 101,5 
 

      
Sektor miljö- och samhällsbyggnad  69,7 69,7 0,0 22,2 66,0 
 

      
Sektor välfärd  573,5 570,5 3,0 181,2 548,0 
- varav:       
Sektorstöd välfärd  16,0 14,4 1,6 3,8 * 
Individ och familjeomsorg  89,8 90,0 -0,2 29,0 * 

Funktionsnedsättning  141,6 141,6 0,0 43,3 * 
Hemtjänst och hemsjukvård  278,2 267,2 11,0 87,2 * 
Vård och omsorgsboende  47,8 57,2 -9,4 17,9 * 
 

      
Sektor lärande  651,4 653,8 -2,4 210,1 628,9 
- varav:       

Sektorstöd lärande  43,8 43,3 0,5 14,2 47,8 

Förskola  140,8 140,3 0,5 43,7 132,8 

Grundskola  275,5 277,5 -2,0 90,5 265,0 
Tingsholm  164,3 165,5 -1,2 52,9 158,7 
Skolutveckling och stöd  27,0 27,2 -0,2 8,8 24,5 

       
Sektor service  92,2 91,0 1,2 29,9 87,7 

       
Totala intäkter kommunstyrelsen  662,8 663,4 0,6 224,9 646,7 

Totala kostnader kommunstyrelsen  2 164,2 2 162,0 2,2 700,3 2 078,8 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN  1 501,4 1 498,6 2,8 475,4 1 432,0 

       
Totala intäkter finansförvaltningen  1 639,3 1 660,9 21,6 593,6 1 612,0 
Totala kostnader finansförvaltningen  118,5 113,2 5,3 33,3 119,3 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING  1 520,8 1 547,8 26,9 560,3 1 492,7 

       
Totala intäkter revision 
 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Totala kostnader revision  1,5 1,5 0,0 0,1 1,2 

SUMMA REVISION  1,5 1,5 0,0 0,1 1,2 

       
SUMMA FÖRVALTNINGEN  18,0 47,7 29,7 84,8 59,4 

       

Justeringsposter, del av finansförvaltningen   -1 495,0 -1 548,5 -53,5 -557,3 -1 493,8 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER**  -1 513,0 -1 500,8 12,2 -472,5 -1 434,4 

*        

**inklusive årets avskrivningar och nedskrivningar       
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Prognosen för verksamheternas samlade 
ekonomiska utfall för 2021 är bättre än 
budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till 2,8 
mnkr. Nettobudgeten för verksamheterna 
uppgår till 1 501 mnkr. Intäkter och kostnader 
följer budgeten väl. 2021 redovisar alla 
sektorer utom sektor lärande överskott mot 
budget.  

 
+ Kommunledningsstab +1,0 
 
+ Sektor miljö och samhällsbyggnad 0,0 
 
- Sektor välfärd +3,0 
 
- Sektor lärande -2,4 
 
- Sektor service +1,2 
 
- Summa 

kommunstyrelsen +2,8 
   
 
- Revision +0,0 
   

Verksamhetens budgetavvikelser, mnkr 

29.7

14.3 13.9

23.4

2.8

2017 2018 2019 2020 2021 
(P)
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Sektor välfärds prognostiserade 
budgetavvikelse uppgår till 3,0 mnkr. 
Pandemin påverkar fortfarande sektorns 
verksamhet och ekonomi. 

Vård och omsorgsboende lägger en 
minusprognos på 9,4 mnkr. Detta underskott 
möts dock upp av en stor plusprognos på 
hemtjänst och hemsjukvård på 11,0 mnkr. 
Dessa större avvikelser beror, liksom 2020, 
främst på ett större antal tomma platser på 
vård- och omsorgsboende. Högre kostnader för 
skyddsutrustning och personalkostnader i 
vissa delar av äldreomsorgen och 
hemsjukvården kompenseras med statsbidrag.  

Central ledning prognostiserar ett överskott på 
1,6 mnkr, och övriga verksamheter sektorn 
redovisar mindre avvikelser. 

Sektor lärandes prognostiserade 
budgetavvikelse uppgår till -2,4 mnkr. 
Verksamheten förskola prognostiserar ett 

budgetöverskott på 0,5 mnkr vilket framförallt 
beror på lägre personalkostnader pga. 
sjukfrånvaro som ej ersatts fullt ut.  

Verksamhet grundskolan prognostiserar ett 
underskott på -2,0 mnkr, vilket framför allt 
kan hänförs till en ny skolskjutsrutt och 
minskad ersättning från Migrationsverket 

Verksamheten Tingsholm prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse om -1,2 mnkr. Detta 
beror framförallt på högre kostnader för 
interkommunala ersättningar till Borås och att 
ersättningar från Migrationsverket har 
minskat.  

Skolutveckling och stöd beräknar ett mindre 
underskott om -0,2 mnkr vilket framförallt 
hänförs till högre kostnader för IT-tjänster och 
-system än budgeterat. 

Sektor miljö- och samhällsbyggnads 
prognostiserar ett resultat enligt budget. 
Sektorn ser att pandemins utveckling och 
eventuella stödinsatser kan komma att påverka 
utfallet. En osäkerhet finns också alltid kring 
hur stora kostnaderna kommer bli för reningen 
av lakvatten och vinterväghållningen, vilket är 
väderberoende. 

Sektor service prognostiserade budgetavvikelse 
uppgår till 1,2 mnkr. Den positiva 
budgetavvikelsen beror framförallt på 
personalkostnaderna. Högre sjukfrånvaro och 
ersättning av staten samtidigt som vakanser 
inte har ersatts fullt ut. Sektorn har även haft 
lägre kostnader både för livsmedel inom kosten 
framför allt beroende på 
distansundervisningen inom skolan. Trots 
sektorns överskott beräknar kultur och fritid 
ett underskott om -0,6 mnkr, vilket görs 
utifrån bedömningen att pandemin fortsätter 
att påverka intäkter på bad- och fritidsenheten. 

Kommunledningsstabens beräknade positiva 
budgetavvikelse på 1,0 mnkr består framförallt 
av ett överskott avseende posten ram i balans. 
Mindre underskott beräknas avseende 
kommunikations- och kanslifunktionen medan 
övriga funktioner i stort sett går +/-0. 

Utanför kommunstyrelsen så beräknas 
revisionen visa ett resultat i nivå med budget 
vid årets slut. 

Utfallet för finansförvaltningen är 26,9 mnkr 
bättre än budgeterat. Avvikelsen beror till 
största delen på ökade skatteintäkter enligt 
SKRs senaste skatteunderlagsprognos samt 
exploateringsintäkter som beräknas komma in 
under året.
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Investeringsred
ovisning
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Investeringsredovisning 
     

Projekt, belopp i mnkr 
 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

T1 
2021 

Avvikelse 
2021 

 
     
Nybyggnad boendedelar Ryttershov 36,5 6,5 1,3 30,0 
Stadsbibliotek 35,0 2,7 0,2 32,3 
Investeringar i IT-utrustning 23,7 17,0 1,9 6,7 
Reinvesteringar fastigheter - utbyte av 
komponenter 

21,8 21,8 1,9 0,0 
Utbyggnad av bostadsområde Bergsäter 20,7 20,7 2,0 0,0 
Om/tillbyggnad Hössna skola 20,0 20,0 0,2 0,0 
Gator, vägar och trafikåtgärder 17,0 15,5 1,1 1,5 
Skola 7-9 15,0 0,0 0,0 15,0 
Markförvärv och exploateringsverksamhet 15,0 15,0 0,0 0,0 
Ny skola F-6 i Ulricehamn 14,3 7,0 0,7 7,3 
Genomförande av detaljplaner 14,0 3,7 0,8 10,3 
Ombyggnation gruppbostad Markuslyckedreven 12,0 10,0 0,6 2,0 
Ombyggnation gruppbostad Fållornavägen 9,1 9,6 0,0 -0,5 
Grovterrassering Rönnåsen etapp 1 7,1 0,3 0,3 6,8 
Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg 7,0 1,2 0,0 5,8 
Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 6,5 0,0 0,0 6,5 
Energieffektiviseringar och 
tillgänglighetsanpassningar 

6,2 3,7 0,0 2,5 
Lokalanpassning Maskinvägen 6 6,0 4,5 0,0 1,5 
Diverse verksamhetsinventarier 5,6 5,6 0,0 0,0 
Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn 5,0 0,5 0,0 4,5 
Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i 
Gällstad 

4,9 3,0 1,7 1,9 
Ventilation Tvärreds skola/fsk 4,9 2,7 0,3 2,2 
Diverse investeringar under 5,0 mnkr 44,8 33,9 1,9 10,9 
Summa 352,2 205,0 14,9 147,2 
 

 

    
     Investeringsbudgeten för 2021, inklusive 

ombudgeteringar på 67,9 mnkr, uppgår till 
352,2 mnkr. Investeringsutfallet till och med 
april uppgår till 14,9 mnkr. Prognosen för 
investeringsutfallet 2021 uppgår till 205,0 
mnkr vilket är 147,2 mnkr lägre än årets 
budget. 

Större pågående investeringar 

Projektering av ny f-6 skola pågår. 
Detaljplanearbetet har påbörjats och 
projektering genomförs parallellt med 
planarbetet. Programhandlingar och skisser 
har tagits fram och skall presenteras inom kort. 

Projektering pågår inför nybyggnad av 
boendedelar hus A-B, C-D och E-F vid 
Ryttershov. Programhandlingar har tagits fram 
inför fortsatt projektering. Dessa preciserar 

byggherrens krav och önskemål om den 
blivande byggnaden samt kartlägger 
förutsättningar och villkor som kan påverka 
den kommande projekteringen. Därefter 
projekterar man fram förfrågningsunderlag för 
utförande entreprenad (all projektering 
genomförs av beställaren). Bedömningen är att 
ett förfrågningsunderlag kan vara klart i 
september 2021 och därefter kan 
anbudsförfrågan ske med byggstart våren 
2022. Troligtvis genomförs byggnationen i tre 
etapper och kan stå helt färdigt årsskiftet 
2025/26. 

För Hössna skola har projektering för 
totalentreprenad genomförts och upphandling 
är genomförd. Ombyggnationen kan dock inte 
ske förrän modulerna är på plats. Detta har 
blivit försenat på grund av en överprövning av 
upphandlingen. En ny upphandling är 
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genomförd och bygglovsansökan har gjorts på 
nytt på grund av en annan leverantör. Därefter 
kommer verksamheten bedrivas i inhyrda 
tillfälliga lokaler vid skolan fram till senhösten 
2022. 

Medel har sökts som möjliggör förprojektering 
av en ny simhall. En utredning av 
betongkonstruktionen är genomförd. 
Utredning av övriga byggnadsdelar är 
genomförd eftersom de varit hårt utsatta för 
fukt inifrån. Förstudie med alternativ till att 
bygga om är genomförd våren 2019. Ny simhall 
bör byggas för att få en långsiktig funktion och 
ekonomi samt möjliggöra ett bredare utbud. 
Programhandlingar bör tas fram inför fortsatt 
projektering. Dessa preciserar byggherrens 
krav och önskemål om den blivande byggnaden 
samt kartlägger förutsättningar och villkor som 
kan påverka den kommande projekteringen. 

Projektering av nytt stadsbibliotek har 
genomförts och nya kalkyler tas fram inför den 
upphandling som planeras under hösten 
2021.Det har i samband med bygglovsansökan 
uppdagats felaktigheter i detaljplanen. Rättelse 
har utförts och vunnit laga kraft. Arbete med 
att anpassa utformningen till den nya rättade 
detaljplanen pågår, vilket medfört en försening 
på minst ett halvår, med sannolikt 
färdigställande hösten 2023. 

Projekt samverkanshus Gällstad är kraftigt 
försenat. Utredning har visat att ett 
hundraårsregn på platsen vore problematiskt. 
Det har försenat detaljplanearbetet och 
därmed projekteringen av mark. Det leder till 
fördyringar om hela tomten måste höjas 
kraftigt och om andra åtgärder är nödvändiga 
för att ta hand om vattnet. Projekteringen blir 
utdragen och kommer också påverka 
ekonomin negativt. Nu är tidsplanen för ny 
detaljplan utsträckt till efter årsskiftet 
2021/2022. I så fall är en byggstart våren 2022 
möjlig. 

Beslut har tagits om att utreda och planera för 
två högstadieskolor i centralorten och en 
högstadieskola i Timmele. Delar av en 
programhandling har tagits fram för att få en 
helhetsbild av nödvändiga ombyggnader inför 
en fortsatt projektering. 
Förslagshandlingar finns framtagna som 
beskriver framtida behovet av lokaler. Om- och 
nybyggnad behöver genomföras för att 
lokalerna skall motsvara behovet. Innan 
projektering kan inledas behöver ytterligare 
utredning genomföras av förvaltningen. 

Gator, vägar och trafikåtgärder: 
Beläggningsprojektet för underhåll och 

återtagande av eftersatt underhåll kommer 
genomföras under året. 

Hastighetsplanen är antagen och 
utsökta medel kommer att användas i samband 
med omskyltning av hastighetsgränser under 
året.  

Upphandling pågår gällande projektet GC-väg 
utmed riksväg 46. Budgeterade medel finns 
med som gräns i upphandlingen. Överstiger 
inkomna anbud budgetgränsen kommer 
upphandlingen att avbrytas.  

Endast 0,2 mnkr avsatta medel för 
markförvärv och exploateringsfastigheter har 
hittills sökts ut. Förhandling pågår med 
fastighetsägare och målsättningen är att några 
förvärv blir aktuella under året. 

Projektet gällande utbyggnad av det nya 
bostadsområdet Bergsäter pågår och förväntas 
pågå fram till och med 2022. 

På grund av pandemin är det stora 
leveransproblem när det kommer till IT-
utrustning. Bristen på komponenter gör det 
svårt för företagen att tillverka enheterna. 
Problem med logistiken försenar också 
leveranserna. För att om möjligt säkerställa 
leverans av elevenheter till höstens skolstart 
gjordes ett aktivt val att tidigarelägga 
beställningen och köpa samma modell som vid 
föregående års skolstart då dessa fortfarande 
tillverkades i volym vid tiden för beställningen. 

Större budgetavvikelser 

Ombyggnation av gruppbostad 
Fållornavägen kommer att överstiga budget då 
fel i projekteringen upptäckts i samband med 
byggstart. Som det ser ut i dagsläget så ser det 
ut att överskrida budget med 0,5 mnkr. Under 
arbetet så har konstruktören bytts ut ett flertal 
gånger, detta påverkar resultatet avsevärt. De 
stora felen som upptäckts ligger inom el och 
konstruktion. 

Avsatta medel till ventilation i Tvärreds skola 
och förskola kommer inte att räcka, den grovt 
uppskattade budget som lades innan 
projektering är inte tillräcklig. Ytterligare 
medel behöver tillföras i budget 2022. 
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Verksamhetsbe
rättelser
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Kommunledningsstab 
Resultat (mnkr) 2021 

Tertial 1 
2021 

Budget 
2020 
Utfall 

Intäkter 1,8 5,3 5,5 
Personalkostnader  17,8 63,6 52,3 
Övriga kostnader 16,0 56,3 54,7 
Nettokostnader 32,0 114,6 101,5 

Budget 36,4 114,6 107,4 

Budgetavvikelse 4,4 0 5,9 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   113,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,0 

Väsentliga händelser 

Den 31 januari avslutade den tidigare 
kommunchefen Håkan Sandahl sin anställning 
och ny kommunchef Gustaf Olsson tillträdde 
den 22 mars. Däremellan har kanslichef Lena 
Brännmar varit tillförordnad kommunchef. 
Rekrytering av en ny chef för Sektor service har 
påbörjats. 

Coronapandemin har fortsatt att påverka och 
prägla kommunens arbete inom samtliga 
områden. I princip samtliga möten, inklusive 
de politiska, genomförs digitalt. 

Beslut har fattats om att genomföra en 
utvärdering av kommunens hantering av 
effekterna av pandemin. Som en del i detta 
kommer då också kommunens 
krishanteringsförmåga att genomlysas. 
Utvärderingen genomförs när verksamheterna 
övergått till mer normal förvaltning vilket i 
nuläget är svårt att säga när det blir. 

Årets första månader har i sedvanlig ordning 
präglats i hög grad av arbete med bokslut och 
årsredovisning för år 2020. En omvärldsanalys 
är framtagen utifrån de övergripande områden 
och förändringar som påverkar kommunens 
olika verksamhetsområden. Denna 
omvärldsanalys utgör samtidigt grundläggande 

fakta i arbetet med budget 2022.Under första 
tertialen 2021 har löneöversyn genomförts för 
aktuella avtalsområden. Under perioden för T1 
saknades dock avtal med lärarfacken. 

Införandet av Heltid som norm fortgår. Målet 
är tydligt men förvaltningen har konstaterat att 
vägarna för att nå målet kan se lite olika ut 
beroende på vilken verksamhet som avses. Ett 
arbete pågår med att se över hur detta på bästa 
sätt kan implementeras i förskolan. 

Ekonomisk analys 

Sammantaget visar kommunledningsstaben ett 
överskott om cirka 4,4 mnkr. Främsta orsaken 
till överskottet beror på budgeten för ram i 
balans och KS-oförutsett. Budget för lönepott 
har börjat att fördelas. Övriga enheter går 
sammantaget med ett överskott vilket går att 
koppla till lägre personalkostnader samt 
mindre köp av externa tjänster. Kanslifunkt-
ionen signalerar att de politiska 
verksamheterna går med underskott som går 
att härleda till omställningsstöd och kostnader 
kopplade till demokratiberedning. 
Kommunikationsfunktionen prognosticerar ett 
underskott för året. Funktionen har en 
överanställning på grund av pågående 
rehabilitering samt för att hantera ökad 
arbetsbelastning och införande av nytt 
intranät. 

Prognos 

Prognosen för kommunledningsstaben är ett 
överskott om 1,0 mnkr vilket går att koppla till 
ram i balans. Vidare prognosticeras att 
lönepott samt KS oförutsett kommer nyttjas 
helt under året och därav inte påverka 
resultatet gentemot budget i någon riktning. 
Övriga funktioner visar sammantaget ett 
underskott om cirka 1,4 mnkr. Dessa har 
koppling till kanslifunktionen där man finner 
svårigheter med att hämta hem kostnader för 
omställningsstöd och kostnader kopplade till 
demokratiberedning samt kommunikations-
funktionen som har en överanställning. Dessa 
kostnader kommer funktionen inte kunna 
kompensera för inom funktionens befintliga 
ram. Övriga verksamheter förväntar sig ha en 
budget i balans. 

  

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 68,7 65,6 59,6 
Sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid 

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

 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 2,7 4,0 2,0 
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Sektor miljö och 
samhällsbyggnad 
    

Nettokostnader (mnkr) Tertial 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Sektorstöd 0,9 3,4 2,8 
Miljö- och byggnämnd 0,2 0,5 0,4 
Planenhet 3,4 14,5 12,1 
Exploateringsenhet 13,5 39,8 39,0 
Miljöenhet 1,6 5,4 4,7 
Byggenhet 2,6 6,1 7,1 

Sektor MSB 22,2 69,7 66,0 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 
Kostnader  64,6 68,1 69,7 
varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 
 
 

52,8 48,8 

   
    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

 Intäkter 4,0 14,7 17,2 
Personalkostnader  12,3 37,7 37,4 
Övriga kostnader 13,8 46,7 45,8 
Nettokostnader 22,2 69,7 66,0 

Budget 23,1 69,7 66,1 

Budgetavvikelse 0,9 0,0 0,1 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   69,7 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

  
    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 61,3 57,1 53,7 
Sjukfrånvaro av ordinarie 4,1% 5,6% 4,8% 
arbetstid    
Antal medarbetare 
genomsnitt 

2,7 2,3 2,0 
med långtidssjukfrånvaro    

 

Väsentliga händelser 

Miljö och samhällsbyggnad har under det 
första tertialet arbetat aktivt med införandet av 
ett kvalitetsledningssystem i sektorn. Att ha en 
tydlig och genomtänkt struktur för hur 
kvalitetsarbetet ska bedrivas ökar 
förutsättningarna för att lyckas med sitt 
förbättringsarbete. Kvalitetsledningssystemet 
beskriver även sektorns grundvärderingar 
vilket förbättringsarbetet utgår ifrån. Genom 
kvalitetsledningsarbetet kommer sektorn öka 
medarbetarnas möjlighet att förbättra och 
utveckla sektorn. I slutändan handlar det om 
att på så bra sätt som möjligt leverera bästa 
möjliga service och kvalitet till våra kunder. 

Sektorn har även arbetat fram en 
handlingsplan utifrån det politiska uppdraget 
att bli Sjuhärads mesta attraktiva offentliga 
arbetsgivare. Handlingsplanen har arbetats 
fram av medarbetarna i sektorn för att skapa 
en handlingsplan utifrån det som faktiskt 
efterfrågas av medarbetarna.  

Ulricehamns kommun fortsätter framåt i en 
positiv utvecklings- och expansionsfas. 
Sektorns tjänster efterfrågas i stor omfattning, 
vilket är inspirerande. Kontinuerligt arbete 
kring processer och effektiviseringar pågår och 
kommer fortsatt vara en viktig del av arbetet 
för att korta handläggningstider och hjälpa 
kunderna genom de processer som behöver 
genomföras. Utvecklingen ställer höga krav på 
sektorn, framförallt gällande mark för nya 
bostäder. För att tillmötesgå utvecklingen är 
stadens infrastruktur också en prioriterad 
fråga, både på kort och lång sikt. För att 
tillgodose marknaden arbetar sektorn 
prioriterat med att planlägga mark för 
ytterligare etableringar. Med stöd av gällande 
översiktsplan och antagen markförvärvspolicy 
arbetas det aktivt för att utöka kommunens 
markreserv gällande mark för ny 
bostadsbebyggelse, kommunal service, men 
också mark för industri och sällanköpshandel.  

Utbyggnaden av det nya bostadsområdet 
Bergsäter är i full gång. Det kvarstår mycket 
arbete men än hålls tidsplanen. 
Beläggningsarbeten har påbörjats i kommunen 
och kommer att pågå under större delen av 
året utifrån beläggningsinventeringen. Under 
april månad genomfördes delar av den antagna 
hastighetsplanen, vilket innebär att det 
numera är 40 respektive 60 km/h som gäller i 
Ulricehamns tätort med undantag vid 
kommunens skolor, där hastighetsgränsen är 
30 km/h. Ansökningsperioden för skolskjuts 
och elevresor var öppen under de inledande 
fyra månaderna. Återigen visar det att 
informationsspridningen fungerar bra 
då majoriteten av alla ansökningar kom in 
under ansökningsperioden. Planeringen inför 
läsåret 21/22 pågår för fullt. 

Förslag till ny översiktsplan är ute på 
granskning och följer tidplanen. 
Detaljplanerna Skansen 1 och 2, Annestorp 2:1 
och Timmele 9:32 ”Timmele förskola” samt 
Hössna 1:2 ”Hössna skola” har fått laga 
kraft. Framtagandet av det nya 
kartbaserade kulturmiljöprogrammet har 
påbörjats. Syftet är att skapa förutsägbarhet för 
stadsutveckling och exploatering genom ökad 
tydlighet kring kulturmiljövärden och dess 
bevarande och användning. Bidrag har 
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beviljats från Länsstyrelsen och en app för 
fältinventeringen är klar.  

På miljö ligger tillsynen väl i fas med planen 
inom alla områden, och både digital och fysisk 
tillsyn genomförs. Miljö har arbetat otroligt bra 
med utvecklingsarbetet under våren, och 
nådde årets målvärde för inkomna 
förbättringsförslag redan under tertial 1. 
Genom detta har enheten arbetat 
fram effektivare och förbättrade arbetssätt med 
kundfokus. Detta arbete kommer pågå löpande 
framöver. En e-tjänst för ansökan om 
strandskyddsdispens har lanserats och under 
året beräknas minst tre ytterligare tjänster 
startas upp på miljö. Miljö har även påbörjat 
ett arbete med robotisering av processer och 
kommer allt närmare en integration mellan 
enhetens e-tjänster och ärendehanterings-
system. Arbete pågår inom miljö- och 
hälsoskydd med att besluta om nya årliga 
tillsynstider för tillstånds och 
anmälningspliktiga verksamheter enligt den 
nya behovsstyrda taxan som antogs vid 
årsskiftet. Strandskyddstillsyn har under 
många år inte kunnat prioriterats. Men under 
2021 har arbetet äntligen påbörjats med att 
följa upp givna dispenser. Majoriteten av de 
som kontrollerats hittills har följt sina villkor i 
givet beslut, vilket ses som mycket positivt.  

På bygg har ärendeinströmningen fortsatt varit 
väldigt hög och nu har sektorn fått börja 
prioritera hårt i sitt arbete, vilket påverkar 
handläggningstiderna. Kundmätningar på 
bygg visar att enheten fortsatt är på rätt väg 
och att utvecklingsarbetet ger resultat. Bygg 
har tagit fram en e-tjänst för att boka möten 
eller ställa frågor och en e-tjänst som grannar 
kan använda för att svara på ett så kallat 
grannhörande. Bygg har även infört digital 
stämpel, vilket sparar tid för administratörerna 
samt digital signering av beslut 
som underlättar jobbet på distans och 
effektiviserar handläggningen.  

Ekonomisk analys 

Miljö och samhällsbyggnads utfall visar 
ett överskott i förhållande till 
budget. Överskottet beror främst på att 
entreprenader och köp av tjänster visar ett 
positivt utfall, posten förväntas dock få ökade 
kostnader senare under året. I denna 
budgetpost innefattas kostnader för 
återställande av deponin på Övreskogs 
återvinningscentral, kostnaden ska ses 
tillsammans med minskad förändring av 
avsättning under diverse kostnader. Sektorn 
visar ett underskott på externa intäkter, 

prognosen är att faktureringen kopplat till 
bygglov och detaljplaner kommer öka under 
året.  

Prognos 

Bedömningen är att sektorn kommer ha en 
budget i balans. En osäkerhet finns alltid kring 
hur stora kostnaderna kommer bli för reningen 
av lakvatten och vinterväghållningen, vilket är 
väderberoende. Sektorn ser även att 
pandemins utveckling och eventuella 
stödinsatser kommer påverka utfallet. Det 
finns även en osäkerhet kring intäkterna med 
anledning pandemin och det förändrade sättet 
att fakturera på miljösidan.  
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Sektor välfärd 
 

    

Nettokostnader (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Sektorsstöd välfärd 3,8 16,0 * 
Individ- och familjeomsorg 29,0 89,8 * 
Funktionsnedsättning 43,2 141,7 * 
Hemtjänst och hemsjukvård 87,2 278,2 * 
Vård och omsorgsboende 17,9 47,8 * 

Sektor välfärd 181,2 573,5 548,0 

 

Resultat (mkr) Utfall   
2015 

Budget 
2016 

Utfall  
2016 

Intäkter 16,8 15,3 20,9 
Kostnader  64,6 68,1 69,7 
varav personalkostnader 21,6 24,6 25,7 

Verksamhetens resultat 47,8 
 
 

52,8 48,8 

   

*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 

    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 104,6 315,4 325,1 
Personalkostnader  144,6 446,5 442,5 
Övriga kostnader 141,1 442,4 430,6 
Nettokostnader 181,1 573,5 548,0 

Budget 182,4 573,5 551,9 

Budgetavvikelse 1,3 0,0 3,9 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   570,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  3,0 
 

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 747,9 712,7 724,9 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 9,7 % 9,8 % 9,3% 
Antal medarbetare 
igenomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 57,3 46,0 58,0 

     

Väsentliga händelser 

Verksamheten påverkas fortfarande på ett 
ovanligt och extremt sätt av konsekvenserna av 
covid-19. Ett stort arbete har gjorts för att 
skydda de särskilt utsatta riskgrupperna inom 
sektorns verksamheter, framförallt de äldre-
äldre. Verksamheterna har därför på olika sätt 
behövt ändra sina arbetssätt och arbeta med 
olika skyddsåtgärder. Mycket positivt är att 
brukare och personal, förutom 
sommarvikarier, inom fas 1 nu är fullt 
vaccinerade, vilket på ett påtagligt sätt fått ned 
smittspridningen i verksamheten och det kan 
också konstateras att de få personer som trots 

vaccinering blir smittade får lindrigare 
symtom. Inom funktionsnedsättning är 
brukare inom fas 2 vaccinerade, men viss 
personal kvarstår.  

Organisatoriskt har verksamheten alltså även 
första tertialet haft en stor prövning med 
arbetet mot covid-19. En enormt lojal 
verksamhetspersonal och ledningspersonal har 
gjort ett fantastiskt arbete för att ta väl hand 
om och skydda våra brukare. 

Ekonomisk analys 

Pandemin påverkar fortfarande sektorns 
verksamhet och ekonomi. Detta ger fortsatt 
överskott i vissa delar av verksamheten och 
högre kostnader i andra delar. 

I resultaträkningen saknas vissa intäkter och 
det finns också kostnader som jämnar ut sig 
över året, vilket gör att budgetavvikelsen i 
praktiken är något bättre. I bokföringen ingår 
statliga stöd tom april för sjuklönekostnader 
med 2,3 mnkr. Det finns merkostnader för 
covid-19 på 4,3 mnkr.  

Fortfarande osäkert hur ekonomin kommer att 
påverkas under hela året. Takten på 
vaccinering mot covid-19, kommer sannolikt 
att påverka pandemins utveckling och de 
ekonomiska förutsättningarna. 

Prognos 

Individ- och familjeomsorg lägger en 
minusprognos på 0,2 mnkr. 
Funktionsnedsättning lägger fortsatt 
nollprognos. 

Vård och omsorgsboende lägger en 
minusprognos på 9,4 mnkr, vilket är 2,6 mnkr 
sämre än förra månaden på grund av att 
planerade förändringar tar längre tid än 
tidigare planerat. Detta underskott möts dock 
upp av en stor plusprognos på hemtjänst och 
hemsjukvård på 11,0 mnkr. Dessa större 
avvikelser beror, liksom 2020, främst på ett 
större antal tomma platser på vård- och 
omsorgsboende. Högre kostnader för 
skyddsutrustning och personalkostnader i 
vissa delar av äldreomsorgen och 
hemsjukvården kompenseras med statsbidrag.  

Central ledning lägger en plusprognos på 1,6 
mnkr med anledning av större intäkter av 
statsbidrag än planerat. 
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Individ- och familjeomsorg 
 

    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 11,0 31,7 * 
Personalkostnader  20,7 67,6 * 
Övriga kostnader 19,3 54,0 * 
Nettokostnader 29,0 89,8 * 

Budget 28,8 89,8 * 

Budgetavvikelse -0,2 0 * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   90,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -0,2 
 

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 98,6 * * 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 8,6% * * 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 7,3 * * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2019 och 2020 att redovisa. 

Väsentliga händelser 

Pandemin fortsätter att påverka alla delar av 
verksamheten. Läget på arbetsmarknaden har 
förvärrats. Inom arbetsmarknadsenheten är 
det betydligt svårare att hitta platser för 
extratjänster och 
arbetsmarknadsanställningar, då färre 
arbetsplatser är beredda att ta emot dessa. 
Även feriearbete 2021 påverkas av att platser 
inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, 
förskola och fritids inte kan användas i år. 

Försörjningsstödet går fortsatt enligt budget. 
Tranemo och Ulricehamn har arbetat intensivt 
med e-tjänst för försörjningsstöd under våren. 
Tjänsten har testats i skarpt läge och ger goda 
resultat. Nästa steg är att utvidga till fler antal 
ansökningar via tjänsten, samt bygga upp en 
viss automatisering till hösten.  

Vuxenenheten, som ombildades vid årsskiftet, 
har arbetat intensivt med olika 

hemmaplanslösningar, för att tackla de externa 
placeringar som finns inom enheten. 

Öppenvården har utökat med två tjänster för 
socialt förebyggande arbete. Aktiviteter 
kopplade till detta beräknas starta efter 
sommaren. Barn och Unga ändrar form. Två 
nya enhetschefer har rekryterats. 
Psykiatriboendet har fortsatt full beläggning. 
Utförardelarna av socialpsykiatrin är tydligt 
påverkade av pandemin. 

Ekonomisk analys 

Vid årsskiftet 2020/2021 har sektor välfärd 
omorganiserat. Myndighetsutövning och 
utförarverksamhet inom socialpsykiatri har 
tillkommit till IFO. Efter årets fyra inledande 
månader landar IFO på ett mindre 
minusresultat. Alla enheter utom Barn och 
Unga går ekonomiskt ungefär som beräknat. 
En SiS-placering har gått från öppen avdelning 
till låsbar, vilket ökat dygnskostnaden från 
5100 kr till 8600 kr. Planering för hemtagning 
pågår. I övrigt väntas en del intäkter som inte 
registrerats ännu, från Migrationsverket och 
Arbetsförmedlingen. Försörjningsstödet går 
fortsatt bra, i linje med lagd budget. Externa 
placeringar inom barn respektive vuxen är 
fortfarande få, och i jämförelse med andra 
kommuner har IFO låga kostnader för 
placeringar. 

Prognos 

Prognosen är försiktigt beräknad, eftersom 
verksamheten befinner sig i början av ett 
budgetår. Det finns inga marginaler för 
ytterligare placeringar, samtidigt som 
verksamheten vet att det finns flertalet 
ungdomar i riskzon och som är nära ett behov 
av placering. Än så länge går försörjningsstödet 
bra, men pågående pandemi är ett orosmoln. 
Historiskt har försörjningsstödet ökat vid 
större finanskriser på nationell nivå. 
Arbetslösheten i kommunen har ökat, men än 
så länge verkar det främst belasta andra 
ersättningssystem. Försörjningsstödet gjorde 
ett underskott för mars månad, vilket är ett 
mönster som går igen varje år. Kommande 
månader får utvisa hur försörjningsstödet 
utfaller. Verksamheten har för närvarande inga 
externa placeringar gällande våld i nära. 

 

 



27 

Funktionsnedsättning 
    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 33,6 97,4 * 
Personalkostnader 32,4 102,8 * 
Övriga kostnader 44,5 136,2 * 
Nettokostnader 43,3 141,6 * 

Budget 45,6 141,6 * 

Budgetavvikelse 2,3 0 * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   141,6 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 
 

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 173,7 * * 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 8,8% * * 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 11,3 * * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2019 och 2020 att redovisa. 

Väsentliga händelser 
Pandemin har under året påverkat 
verksamheten i hög grad. Vaccinationen inom 
fas 2 för personer inom LSS som bor på 
boende dröjde och blev klar med andra dosen 
under april, därmed har en del brukare valt att 
vänta med att börja på daglig verksamhet. För 
de som tillhör LSS och fas 2, men bor i ordinärt 
boende har deras vaccinering dröjt och pågår 
fortfarande. Det påverkar både brukare och 
personal att vaccinering dröjt och under vecka 
20 kommer resterande drygt 100 arbetare i fas 
2 att få vaccin. 

Försäljning inom daglig verksamhet har till 
mycket stor del påverkats av pandemi, även om 
det varit kreativa lösningar för att underlätta 
för försäljning. 

Fler ansökningar och beslut om avlösning, 
ledsagning, daglig verksamhet, sysselsättning 
och korttid innebär ett ökat behov av 
verkställighet, men påverkas delvis av covid-
19, det kräver en planering för ökningen som 
väntas få fullt genomslag under hösten. 

En gruppbostad har evakuerats under mars till 
tillfälligt boende på grund av ombyggnation. 

Tingslyckan drabbades av vattenskada i januari 
och lokalerna har sedan dess, endast kunnat 
nyttjas i begränsad grad, genom vissa 
anpassningar har verksamheten kunnat 
bedrivas. 

Ekonomisk analys 
Den positiva avvikelse som ses efter tertial 1 
förklaras till stor del av ersättning till 
försäkringskassan som släpar på lite drygt 1 
miljon, driftsbidrag för hyror samt en såld 
plats till annan kommun. Även daglig 
verksamhet som inte är i full gång, då fler 
brukare har valt att inte komma till daglig 
verksamhet och därmed har daglig verksamhet 
inte behövt ersätta med vikarier och kunnat 
täcka upp i högre grad vid frånvaro. 

På vissa enheter ses högre kostnader när 
brukare i högre grad varit hemma och därmed 
ökat bemanningen. 

Prognos 
Ökade kostnader för ledsagning och avlösning 
samt fler beslut och även ökade kostnader för 
assistanstimmar som överstiger 
försäkringskassans beslut. Kostnader i 
samband med nyttjande av Riddaregatan som 
evakueringsboende samt vissa andra åtgärder 
som är vidtagna utifrån arbetsmiljö väntas 
påverka resultatet. Köp av en extern placering 
kommer också att påverka resultatet liksom att 
verksamheten ser att fler personer söker 
insatser enligt LSS. Sammanlagt bedömer 
verksamheten att det positiva resultatet 
kommer jämnas ut, även om prognosen är 
något osäker utifrån fler aspekter inte minst 
effekter av covid 19. 
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Hemtjänst och hemsjukvård 

 
    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 21,7 63,6 * 
Personalkostnader  43,9 128,5 * 
Övriga kostnader 65,0 213,3 * 
Nettokostnader 87,2 278,2 * 

Budget 89,1 278,2 * 

Budgetavvikelse 1,9 0,0 * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   267,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  11,0 
 

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 225,4 * * 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 7,8% * * 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 12,7 * * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2019 och 2020 att redovisa. 

Väsentliga händelser 

Verksamheten är ny och har gjort sitt första 
tertial gemensamt. Det innebär en ny 
ledningsgrupp som arbetar fram gemensamma 
mål. Verksamheten kommer att fokusera på 
teamen samt specifika fokusområden med en 
tillitsbaserad ledning och styrning som grund. 
Under året kommer en översyn av 
hemsjukvårdens organisering att genomföras. 

Under januari till april 2021 fattades 38 beslut 
om särskilt boende. Under motsvarande period 
2020 fattades 42 beslut. Verksamheten har 
haft bekymmer med en del avbokade 
vårdplaneringar. Ca 20–25 % har blivit 
avbokade under mars och april. Det leder till 
slöseri med resurser i form av våra 
vårdplaneringsmedarbetares tid. Ny utförare 
av hemtjänstinsatser finns och har några 
enstaka brukare. Antal brukare som kommit 
hemifrån till korttiden under april var 13 
personer jämfört med mars då det kom 5 
personer akut hemifrån. Förutsättningarna att 

driva Resursenheten som tidigare har 
förändrats under covid-19, då verksamheten 
har haft platser avsatta till att ta hand om 
covid-patienter. Detta har lett till lägre 
beläggning på korttiden då vi haft få brukare 
med covid-19 detta tertial. 

Semestervikarier saknas fortfarande till 
hemtjänst, korttid och sjuksköterskor. 
Verksamheten har bemannat upp natten i 
hemtjänsten utefter budgetbeslut. Covid-läget 
har påverkat genom mycket sjukskrivningar, 
smittspårningar, screeningtest och 
vaccinationer av hemsjukvårdspersonal samt 
undersköterskor. Verksamheten har 
återupptagit en del utbildningar. 

Ekonomisk analys 

I resultatet påverkar OB-storhelg negativt med 
0,2 mnkr som jämnar ut sig under året. 
Verksamheten har övertidskostnader på 0,7 
mnkr och inhyrd personal för 0,1 mnkr. 
Vaccinering av vårdtagare har varit 
resurskrävande, ca 2 årsarbetare. Inte någon 
ersättning har mottagits för det. Vårdbehovet 
är lägre än budget. Hemtjänsten har en lägre 
beställning än budget på 0,8 mnkr, korttiden 
på 0,8 mnkr och särskilt boende på 4,3 mnkr. 
Färdtjänst och bostadsanpassning har ett 
plusresultat på 0,9 mnkr. Personalkostnader 
inom hemtjänst (2,0 mnkr) och hemsjukvård 
(1,2 mnkr) är högre än budget. Under perioden 
har det totalt sett varit betydligt lägre 
vårdbehov än tidigare år. Statlig ersättning för 
sjuklönekostnader har mottagits om 0,7 mnkr. 

Prognos 

Handläggarenheten kommer göra ett stort 
överskott på grund av den minskade 
beställningen för särskilt boende, korttid och 
hemtjänst, samt mindre färdtjänståkande. 
Utförarverksamheterna i verksamheten 
kommer inte göra resultat i nivå med budget 
utan de kommer att ha negativa avvikelser. 
Utförarverksamheterna arbetar på att komma i 
balans med budget. Det gör de genom 
kontinuerliga uppföljningar inför nya 
schemaperioder och uppföljning av resultat 
efter schemaperioder. Hemsjukvården minskar 
på administrativa tjänster under året. 
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Vård och omsorgsboende 
 

    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 37,0 122,2 * 
 Personalkostnader  43,6 135,0 * 

Övriga kostnader 11,4 35,1 * 
Nettokostnader 17,9 47,8 * 

Budget 13,7 47,8 * 

Budgetavvikelse -4,3 0 * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2020 att redovisa. 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   57,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -9,4 
 

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 235,6 * * 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 12,8% * * 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 27,0 * * 

    
*På grund av omorganisation inom sektorn finns ej utfall 
för 2019 och 2020 att redovisa. 

Väsentliga händelser 

Pandemin har fortsatt en stor påverkan på 
verksamheten. Smittspårningar, enstaka 
covidpositiva-brukare och personal innebär 
svårigheter till optimal bemanning. Personalen 
begränsas i att flytta sig över flera enheter, 
vilket innebär att fler vikarier behövs. 
Sjukfrånvaron är hög till följd av att personal 
behöver stanna hemma vid minsta symtom. 
Det finns även långtidssjukskrivningar 
relaterade till covid-19. 

Under pandemin har inflyttningar till vård- 
och omsorgsboendena varit låg. Det finns ett 
stort antal tomma lägenheter, knappt 10%. För 
att, på ett bättre sätt, kunna bemanna utifrån 
beläggningsgrad har de tomma lägenheterna 
samordnats till hela avdelningar i så stor 
utsträckning som möjligt. En avdelning på 
Ryttershov med 9 platser stängdes helt under 
april. Ytterligare en avdelning för yngre 
dementa på Solrosen med 6 platser stängs 
under maj månad. Personalen på dessa 
avdelningar flyttas till andra avdelningar inom 

enheten eller till annan enhet. 

De lediga lägenheterna finns främst på 
demensavdelningarna och det finns i dagsläget 
inte någon kö till demensplatser. Ett visst antal 
brukare väntar på somatisk plats och en viss 
justering sker i verksamheten för att kunna 
erbjuda alla som väntar en plats. Trots dessa 
förändringar i verksamheten bedöms att det 
totala antalet lediga platser är tillräckliga för 
att möte en eventuellt ökad efterfrågan den 
närmaste tiden. 

Ekonomisk analys 

Efter april redovisar vård- och omsorgsboende 
en negativ budgetavvikelse på 4,3 mnkr varav 
internt köp och sälj 3,7 mnkr. Beläggningen 
har varit lägre än den budgeterade då det har 
varit cirka 25 tomma platser. I huvudsak 
demensplatser. Därutöver har verksamheten 8 
brukare med medboende-/kvarboendebeslut 
där ersättning inte erhålls i form av 
dygnsersättning utan ersättning erhålls för de 
insatser som dessa brukare har.  

Merkostnader kopplade till covid-19 uppgår till 
1,8 mnkr. Personalkostnaderna är inte i nivå 
med den nuvarande beläggningen. Den 
avvikelsen uppgår till 4,2 mnkr. 
Smittspårningar och begränsningar för 
personalen att kunna gå mellan enheterna har 
försvårat arbetet med att sänka 
personalkostnaderna i nivå med beläggningen. 

Prognos 

Den negativa prognosen på -9,4 mnkr är 
kopplat till en fortsatt lägre beläggning än den 
budgeterade då det i nuläget inte finns någon 
kö på demensplatser. Avvikelsen kopplad till 
köp och sälj uppgår till -10,5 mnkr. 9 
demensplatser på Ryttershov stängs. Vidare 
stängs 6 demensplatser för yngre dementa på 
Solrosen. För dessa stängda platser ingår i 
prognosen förlorade hyresintäkter på 0,7 
mnkr. Personalkostnaderna ska sänkas och på 
sikt anpassas för att mer ligga i nivå med den 
nuvarande beläggningen men pandemin som 
fortfarande pågår försvårar arbetet.   
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Sektor lärande 
    

Nettokostnader (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Sektorsstöd lärande 14,2 43,8 47,8 
Förskola 43,7 140,8 132,8 
Grundskola 90,6 275,5 265,0 
Tingsholm 52,9 164,3 158,7 
Skolutveckling och stöd 8,8 27,0 24,5 

Sektor lärande 210,2 651,4 628,9 
 

    

Resultat (mnkr) 2020 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 30,4 74,3 94,8 
Personalkostnader 146,8 444,9 435,6 
Övriga kostnader 93,8 280,7 288,1 
Nettokostnader 210,2 651,4 628,8 

Budget 214,6 
9,4 

651,4 638,7 

Budgetavvikelse 4,4 -2,4 9,9 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   653,8 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -2,4 

  
    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 779,2 753,4 768,9 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 6,5% 7,5% 6,2% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 26,0 36,3 32,0 

 

Väsentliga händelser 

Pandemin innebär fortsatta anpassningar i 
verksamheten utifrån de restriktioner som har 
kommit från myndigheter. Delar av 
verksamheten har fått anpassa till fjärr- och 
distansutbildning i samråd med 
smittskyddsläkare. Konsekvenser av 
ovanstående innebär en uppkommen 
utbildningsskuld som skolan kommer få leva 
med under många år framöver. Behov av nya 
verksamhetsstöd har utvecklats för att möta 
upp skolans krav på fjärr- och 
distansutbildning samt interna och externa 
processer och kommunikationskanaler. 

Sektorn jobbar vidare med kompetens-
försörjning genom heltid som norm. Arbete 
pågår inom alla verksamheter. 

Fortsatt fokus på måluppfyllelsen i alla 
årskurser. 

Ekonomisk analys 

Interkommunal ersättning och ersättningar till 
friskolor för förskolan och grundskolan visar 
en positiv budgetavvikelse. För gymnasie-
skolan visar det en negativ avvikelse då Borås 
Stad har reviderat sin prislista utifrån faktiska 
kostnader samt elevavräkning under våren. 

Tilläggsbeloppet inom grundskolan täcker inte 
de behov som finns hos elever på friskolor.  

En oplanerad skolskjutsrutt tillkom i december 
2020 vilken har upphandlats 
där kostnadstäckning saknas. Även särskolans 
volymökning av elever innebär ökade 
skolskjutskostnader.  

Effekter av covid-19 påverkar sektor lärande 
med lägre vikariekostnader då fler barn/elever 
varit frånvarande.  

Sektorn har fått sjuklönekompensation med 
1,7 mnkr från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader.  

Prognos 

Intäkter via Migrationsverket och Skolverket 
kopplade till asylsökande har kraftigt minskat 
under perioden. Detta påverkar det 
ekonomiska resultatet i främst Blidsbergs 
skolområde, Ätradalsskolan och Timmele 
skolområde inom grundskolan samt 
introduktionsprogrammet på Tingsholm. 

Avvikelserna som är svåra att hantera är 
utökning av elever som går hos annan 
huvudman och även har tilläggsbelopp. 
Tillkommande av ny skolskjutsrutt samt 
volymökning av elever inom särskolan som 
reser med skolskjuts innebär utökade 
kostnader vilka är svåra att inrymma inom 
ram.   

Den mer skyndsamma digitaliseringsprocessen 
har skapat behov av utökning av system som 
inneburit ökade kostnader.  

Kompensationen från Försäkringskassan för 
perioden väger upp sektorns underskott med 
cirka 1,7 mnkr.   
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Skolutveckling och stöd 
 

    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 0,7 0,1 1,6 
Personalkostnader  7,0 21,5 18,4 
Övriga kostnader 2,5 5,5 7,7 
Nettokostnader 8,8 27,0 24,5 

Budget 8,8 27,0 26,3 

Budgetavvikelse 0,0 -0,2 1,8 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   27,2 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -0,2 
 

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 28,0 25,0 23,4 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 5,2% 9,2% 6,4% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 1,0 2,0 1,3 

 

Väsentliga händelser 

Som ett resultat av utvecklingsdagar för ULL 
(utökad lärande ledning) har mötesordning, 
ärendegång och ansvarsfördelning förändrats. 
Denna förändring har fått direkt påverkan på 
uppdrag som verksamhetschef för 
skolutveckling och stöd. Förändringen trädde i 
kraft vecka 12 och skall utvärderas i november. 

Verksamhetens arbete sker i enlighet med lagd 
planering trots att konsekvenser av covid-19 
finns med hela tiden, precis som hos andra 
funktioner inom kommunen. 

Verksamheten löser sina uppgifter även om 
läget är mer ansträngt hos vissa delar av 
elevhälsan än hos andra. Att vara 
kontaktperson för smittskydd Västra 
Götalandsregionen samt del av 
krisledningsstaben i kommunen har varit en 
markant förändring i uppdraget för enhetschef 
elevhälsa och därför har prioriteringar av 
arbetsuppgifter skett.  

Under perioden har ett intensivt arbete med att 
bygga det nya intranätet ägt rum. 

Översyn av en samlad barn- och elevhälsa är 
genomförd och ny organisation träder i kraft 
under 2021.  

Stort fokus under perioden har varit arbetet 
med svaret på KPMG:s rapport angående 
likvärdig skola i Ulricehamn liksom inspel till 
HR-funktionen angående handlingsplanen 
för attraktiv arbetsgivare. 

Resultat av medarbetarenkäten enligt fastlagd 
plan är genomförd. 

Avslutningsvis kom SOU 2021:11 med bäring 
på framtiden: 
Utredningen om elevers möjligheter att nå 
kunskapskraven redovisar i detta 
slutbetänkande uppdraget att kartlägga och 
analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete.  

Ekonomisk analys 

Överskott beror på vakant skolpsykologtjänst 
(60%). Har inte haft fullt utfall på alla tjänster 
totalt, t.ex. beroende på sjukskrivningar där 
vikarier inte satts in. 

Kompetensutvecklingsmedel har inte p.g.a. 
covid-19 kunnat användas som tänkt, vilket 
generar ett överskott. 

Verksamheten har fått sjuklöne-
kompensation med 0,1 mnkr från 
Försäkringskassan för sina sjuklönekostnader. 

Prognos 

Kostnader kopplade till IT-tjänster som 
skolverksamheten behöver samt övriga 
verksamhetssystem kostar mer än budgeterat.  

En tjänst om 60% ligger ofinansierad då den 
tidigare täckts av medel från Socialstyrelsen.  

Ovanstående täckts upp av att vissa planerade 
kompetensutvecklingsarbeten på grund av 
covid-19 inte har kunnat genomföras i vanlig 
omfattning samt sjukskrivningar som inte 
ersatts.  
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Förskola 
 

    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 9,6 20,7 26,4 
Personalkostnader  35,4 107,3 104,5 
Övriga kostnader 17,9 54,1 54,7 
Nettokostnader 43,7 140,8 132,8 

Budget 45,9 140,8 139,3 

Budgetavvikelse 2,2 0,5 6,5 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   140,3 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,5 
 

 

 

   

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 205,4 200,8 199,3 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 8,7% 7,8% 6,1% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 7,0 9,0 6,3 

 

Väsentliga händelser 

Covid-19 har stor påverkan på utbildningen 
och undervisningen, på olika sätt. Det påverkar 
också förskolans kompetensutveckling 
generellt. Riskbedömning och 
konsekvensanalys är gjorda på enheterna och 
verksamheten arbetar aktivt varje dag med att 
bedriva utbildning, men framförallt god 
omsorg. Periodvis har det varit mycket 
personal frånvarande, och även svårt att få 
vikarie. Emellanåt även hög sjukfrånvaro hos 
barnen. 

Alla vårdnadshavare som ansökt om plats i 
förskola har fått plats. 

I augusti 2020 startade Lyckans förskola upp 
och har fram till nu öppnat upp fyra 
avdelningar samt en i planeringsfasen som 
beräknas vara öppnad till hösten. 

Förskolan har utökat med en rektor som 
avlastar tre rektorer i tidigare organisation. Ny 
rektor är anställd från och med 1 mars 2021 
och ansvarar för förskolorna i Hössna, 
Marbäck och Timmele. 

Arbetet med heltid som norm och 
omställningen till digital schemaläggning i 
Timecare fortsätter under våren 2021 och 
rektorerna kommer att få ett mer omfattande 
stöd i arbetet med att lägga bemanningskrav. 
Samverkan kommer att ske genom en 
arbetsgrupp som representeras av 
arbetsgivaren samt fackliga företrädare och 
beslut samverkas i förskolans 
verksamhetssamverkansgrupp. 

Inför budgetåret utökades budgeten för barn i 
behov av särskilt stöd. I internbudgeten har det 
skett en omfördelning mellan poster för att 
säkerställa att barn med omfattande stödbehov 
får det stöd som behövs.  

Två av sju rektorer har rektorsutbildning. 
Resterande går den statliga 
rektorsutbildningen.  

Ekonomisk analys 

Avstämningen 15 mars visade att förskolans 
prognos gällande inskrivna barn har till antalet 
stämt bra. Vistelsetiden däremot har för 
samtliga åldersgrupper ökat. Avstämningen 
genererar ett underskott om 0,2 mnkr. 

Kommunala såväl fristående förskolor har 
tilldelats extra medel, tilläggsbelopp, för barn i 
behov av särskilt stöd.  

Interkommunal ersättning och ersättning till 
fristående förskolor visar ett överskott. 

Enheternas personalkostnader har minskat till 
följd av covid-19.  

Verksamheten har fått sjuklöne-
kompensation med 0,7 mnkr från 
Försäkringskassan för sina sjuklönekostnader. 

Prognos 

Förskolan prognostiserar ett överskott om 0,5 
mnkr, vilket härrör till lönekostnader kopplade 
till chefsbyten samt outnyttjad 
verksamhetsreserv. 

Intraprenaden förväntas att använda delar av 
sitt tidigare överskott, 0,5 mnkr.  
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Grundskola 
 

    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 15,0 39,1 47,7 
Personalkostnader  70,3 211,3 209,3 
Övriga kostnader 35,3 103,2 103,4 
Nettokostnader 90,5 275,5 265,0 

Budget 90,8 275,5 264,4 

Budgetavvikelse 0,3 0,0 -0,6 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   277,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -2,0 
 

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 370,5 355,4 352,1 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 5,9% 7,9% 6,9% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 12,0 19,7 16,3 

 

Väsentliga händelser 

Måluppfyllelse i åk 6 visar på en negativ 
utveckling när man jämför resultatet hösten 
2019 med resultatet hösten 2020. Årskurs 7, 8 
och 9 har däremot en positiv utveckling vid 
samma jämförelse. 

Covid-19 har påverkat verksamheten och 
arbetsmiljön då många elever och personal 
varit sjuka. Stenbocksskolan och 
Ätradalsskolan har bedrivit växelvis 
distansundervisning under ett antal veckor 
våren 2021.  Några enstaka klasser på olika 
enheter har under ett antal dagar övergått i 
distansundervisning efter samråd med 
smittskydd. 

Asylsökande elever har flyttat från kommunen 
under årets första tertial och intäkterna från 
Migrationsverket har upphört allteftersom 
eleverna har flyttat. Detta påverkar det 
ekonomiska resultatet i främst tre 
skolområden. Blidsbergs skolområde, 
Ätradalsskolan och Timmele skolområde har 
påverkats negativt. 

Dessutom har samtliga skolor fått minskade 
statsbidrag vilket tydligt försämrar 
förutsättningarna att organisera arbetet så att 
alla elever får det stöd de behöver.  

Arbetet för att förbättra arbetsmiljön för 
personalen, är ett kontinuerligt arbete som 
sker i nära samarbete mellan skolledning och 
personal. Uppföljning av medarbetarenkäten 
2020 har genomförts under perioden och 
arbete pågår med att förbättra arbetsmiljön 
gällande arbetstid och 
återhämtning. Materialet "Dialog om 
arbetstid” används som en del i arbetet. 

Ekonomisk analys 

Kostnader för skolskjutsar följer inte budget 
under våren. Kostnaderna för interkommunala 
ersättningar och tilläggsbelopp till fristående 
skolor följer budget. Negativ avvikelse finns för 
tilläggsbeloppen. 

Verksamheten har fått sjuklöne-
kompensation med 0,8 mnkr från 
Försäkringskassan för sina sjuklönekostnader. 

Prognos 

Skolskjutskostnaderna har ökat med 0,9 mnkr 
på grund av en ny upphandlad rutt. 

De interkommunala ersättningarna och 
tilläggsbelopp till fristående skolor följer 
budget för våren 2021. Bedömningen 
för hösten 2021 är att vi även då följer budget. 
Den negativa avvikelsen på tilläggsbelopp 
kompenseras av överskott på interkommunala 
ersättningar (köp/sälj).   

Två skolområden har svårt att hålla budget. 
Båda skolområdena påverkas negativt 
på grund av minskade statsbidrag från 
Migrationsverket samt har mer personal 
anställd för att tillgodose elevers stödbehov 
och öka tryggheten för eleverna på skolan. 

Verksamheten har ett antal centrala poster 
som väger upp dessa kostnader med 0,2 mnkr. 
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Tingsholm 
 

    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 5,0 14,5 18,6 
Personalkostnader  33,6 103,2 101,6 
Övriga kostnader 24,3 75,6 

 
75,7 

Nettokostnader 52,9 164,3 158,7 

Budget 54,3 164,3 162,1 

Budgetavvikelse 1,4 0,0 3,4 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   165,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -1,2 
 

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 174,0 170,6 192,6 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 4,9% 6,0% 5,1% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 6,3 6,3 8,3 

 

Väsentliga händelser 

Under perioden har Tingsholmsgymnasiet 
ställt om från fjärrundervisning till partiell 
fjärrundervisning. Närundervisningsgraden 
har successivt utökats. 

Migrationsverket beslutade att asylsökande 
familjer inte längre får bo kvar i Ulricehamns 
kommun. De flesta har nu fått flytta och det 
innebär att asylintäkterna för eleverna det 
berör inte längre kommer verksamheten till del 
och detta under pågående läsår tillika 
budgetår. 

Under året har vuxenutbildningen fortsatt 
arbetat med när-, fjärr- och 
distansundervisning. Verksamheten arbetar 
vidare med att få en budget i balans och 
åtgärderna påverkar verksamhetens möjlighet 
till snabba omställningar och arbete med att 
möta såväl individers som samhällets behov 
och krav. Pandemin påverkar elever och deras 
studiemål då många inte har kunnat 
tillgodogöra sig den digitala undervisningen på 
samma sätt som närundervisning. Finansiering 
av SFI kvarstår som utmaning. 

Fortsatt utveckling mot särskolans uppdrag 
gällande lärande, inflytande och delaktighet 
pågår. Samarbete med Centrala elevhälsan för 
utveckling av EHT-arbetet fortsätter och är i 
sig en förutsättning för en välfungerande 
särskola. 

Inom särskolan ses en fortsatt elevökning inom 
grund-och gymnasiesärskolan. Detta i sig leder 
till fortsatt stort behov av ändamålsenliga 
lokaler. 

I stort har verksamhetsområdets personal 
mycket väl hanterat pandemin. Verksamheten 
kan dock se att skolan kommer få leva med 
dess konsekvenser under många år framöver. 
Utbildningsskulden är ett faktum.  

Ekonomisk analys 

Huvudsakliga förändringar mot tidigare är 
interkommunala ersättningar (IKE), skolskjuts 
samt intäktsbortfall från Migrationsverket och 
Skolverket.  

De interkommunala ersättningarna har 
genomlysts där verksamheten konstaterar att i 
och med Borås stads reviderade prislista 
innebär fördyrande kostnader.   

Verksamheten ser även ökade kostnader för 
skolskjuts kopplade till volymökning inom 
särskolan.  

De intäkter verksamheten haft via 
Migrationsverket och Skolverket kopplade till 
asylsökande har kraftigt minskat under 
perioden. 

Verksamheten har fått sjuklöne-
kompensation med 0,2 mnkr från 
Försäkringskassan för sina sjuklönekostnader. 

Prognos 

Det tidigare överskottet på det övergripande 
har nu i och med att den reviderade prislistan 
från Borås stad gett verksamheten utökade 
helårskostnader för IKE om 0,5 mnkr samt att 
skolskjutsen inom särskolan förväntas 
generera ett underskott på 0,6 mnkr. 

Introduktionsprogrammet förväntas generera 
ett underskott på 0,7 mnkr kopplat till 
intäktsbortfall.  

Särskolan förväntas generera ett underskott på 
0,5 mnkr kopplat till högre personalkostnader.  
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Sektor service 
    

Nettokostnader (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Sektorstöd service 0,6 2,9 1,7 
Fastighet  3,5 3,5 2,8 
IT 0,0 0,0 -1,1 
Kommunservice  6,5 27,7 25,3 
Kost 2,3 7,6 7,5 
Kultur och fritid  17,0 50,4 51,4 

Sektor service  29,9 92,2 87,7 
 

    

Resultat (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 84,1 253,2 250,5 
Personalkostnader  40,7 128,6 119,3 
Övriga kostnader 73,3 216,7 218,8 
Nettokostnader 29,9 92,2 87,7 

Budget 31,0 92,2 91,4 

Budgetavvikelse 1,1 0,0 3,7 

 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   91,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  1,2 
 

    

Personaltal 2021 
Tertial 1 

2020 
Tertial 1 

2019 
Tertial 1 

Arbetad tid (i årsarbeten) 245,8 233,1 228,8 
Sjukfrånvaro av ordinarie    
arbetstid 8,6% 8,9% 9,6% 
Antal medarbetare 
genomsnitt 

   
med långtidssjukfrånvaro 15,3 12,0 19,7 

 

Väsentliga händelser 

Året 2021 började på samma sätt som 2020 
avslutades, det vill säga att verksamheterna 
fortsatt att präglas av pandemin covid-19. 

Eleverna på Tingsholmsgymnasiet och 
högstadiet startade terminen med 
undervisning på distans. Lunch till de elever 
som studerar på distans har erbjudits via 
matlåda som kan hämtas varm eller kall från 
ett antal av kommunens skol- och förskolekök. 
Matlådan beställs via e-tjänst från kommunens 
hemsida. 

Det som har stor påverkan på både IT och 
övriga verksamheter i förvaltningen är de 
leveransproblem som pandemin har lett till. 

Det råder stor komponentbrist över hela 
världen som påverkar tillverkningen av bland 
annat pc och dockningsstationer. Till det 
kommer logistikproblemen. Detta har fått till 
konsekvens att IT inte kan följa den ordinarie 
utbytescykeln när det gäller 
datorarbetsplatserna och utbytesskulden som 
låg på cirka 300 enheter vid årets början 
beräknas växa till knappa 800 enheter vid 
årets slut. IT har tillsammans med 
leverantören lyckats få tag på cirka 130 bärbara 
enheter under första tertialet som nu finns på 
lager att använda till utbyte av trasiga enheter 
och nybeställningar. 

De medarbetare som har möjlighet att arbeta 
hemma har under perioden fortsatt med det. 
Till exempel har servicecenter skapat 
möjligheten att sköta växeln hemifrån, vilket 
gör att restriktionerna kan skötas på ett 
positivt sätt. Den stora volymen av 
distansarbete innebär också en ökad trafik på 
internetlinan. Den övervakas varje dag och 
trafik har flyttats om för att minska 
belastningen. IT arbetar intensivt med att få till 
en ökning av kapaciteten. 

Många delar av kultur och fritidsverksamheten 
har påverkats kraftigt av pandemin. Det har 
inte varit möjligt att genomföra 
kulturarrangemang, utställningar eller att ha 
badet öppet för allmänheten, men glädjande 
nog har en del verksamhet öppnats upp under 
årets början. Biblioteket har kunnat ta emot 
besökare igen enligt principen låna-lämna-gå. 
Simhallen har kunnat bedriva 
simskoleverksamhet för mindre grupper och 
öppnat upp för rehab-bad. Ungas fritid har 
kunnat ha verksamheten igång med förbokade 
aktiviteter och grupper. Barn och unga födda 
2002 och senare har kunnat börja träna igen. 
Allt har kunnat anpassas till pandemin och 
följer de restriktioner och rekommendationer 
som finns från Folkhälsomyndigheten.  

Världscupen i längdskidor genomfördes den 
6–7 februari utan publik och arrangören skötte 
coronarestriktionerna på ett mycket bra sätt. 

Under 2021 har verksamhet kost haft som mål 
att skapa förutsättningar för att servera flera 
närproducerade råvaror i kommunens 
offentliga kök. Förhoppningen är att kunna 
utöka sortimentet med råvaror från lokala 
producenter när det är dags för nästa 
livsmedelsupphandling, 2023. Först ut var 
"årets viltdag", den 6 februari. Då serverades 
vildsvinsbiffar med närproducerad 
vildsvinsfärs till kommuns äldreboenden och 
förskolor. Denna dag följdes upp med "den 
lokala handelns dag", den 23 april. Meny för 
eleverna på Tingsholmsgymnasiet denna dag 
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var burgarbuffé med lokala råvaror av nöt- och 
lammfärs samt ett stort urval av grönsaker. 

Under årets första två månader inträffade två 
omfattande vattenskador. En i köket i 
Tingslyckans dagliga verksamhet och en i 
Gällstad skolas idrottshall, vilka kommer att 
påverka fastighets resultat för året. 
Försäkringen täcker delvis skadorna men då 
självrisk och åldersavdrag påverkar kommer 
ändå stora kostnader att uppstå. 
Uppskattningsvis mellan 1,5 och 2,0 mnkr efter 
att försäkringen är reglerad. 

Arbetet med en ny F-6 skola är igång. 
Detaljplanearbetet pågår och projektering kan 
genomföras parallellt med planarbetet. 
Programhandlingar samt mark- och 
planskisser kommer att redovisas för politiken 
under våren. 

Projektering av nya boendedelar vid 
Ryttershov pågår. Programhandlingar har 
tagits fram inför fortsatt projektering. Dessa 
preciserar byggherrens krav och önskemål om 
den blivande byggnaden samt kartlägger 
förutsättningar och villkor som kan påverka 
den kommande projekteringen. Därefter 
projekteras förfrågningsunderlag fram. 
Redovisning för politiken har genomförts i 
omgångar. 

Lokalvården har bestämt sig för att testa att 
städa med Z-water under en period på två 
skolor. Z-water är ett effektivt och miljövänligt 
alternativ till de flesta produkter som används 
idag. Förhoppningen är att det kommer att 
fungera bra och kan användas på bred front 
framåt. 

Ekonomisk analys 

Sektor service utfall visar ett överskott i 
förhållande till budget om cirka 1,1 mnkr. 

Samtliga verksamheter har ett budgetöverskott 
gällande personalkostnaderna. Sjukfrånvaron, 
till stor del med anledning av covid-19, har ej 
kunnat ersättas fullt ut. 

Materialkostnaderna har en positiv avvikelse 
som framförallt härrör från kosten och lägre 
livsmedelskostnader då gymnasie- och 
högstadieeleverna under de första månaderna 
på året studerat på distans. Även beläggningen 
inom äldreomsorgen medför lägre 
materialkostnader men leder till lägre intäkter. 

Kultur och fritid har efter perioden en negativ 
budgetavvikelse som till största delen är en 
följd av pandemin och gäller lägre 
hyresintäkter inom fritidsenheten och 

förlorade intäkter utifrån att simhallen har 
varit stängd. 

Under april har IT tagit kostnaden för de extra 
licenser som krävs vid utfasningen av tunna 
klienter, vilket kommer att påverka utfallet för 
2021. 

Perioden har varit kallare än normalt och 
orsakat ett budgetunderskott för perioden 
gällande uppvärmning av lokaler och 
fotbollsplaner men också högre elkostnader i 
samband med snötillverkning. 

På grund av två stora vattenskador finns ett 
underskott kopplat till det löpande 
underhållet. 

Prognos 

Fastighet har satt en prognos i nivå med 
budget, med viss osäkerhet kopplat till de två 
stora vattenskador som inträffat. 

IT ser inga kända avvikelser i nuläget som 
kommer påverka utfallet för året. 

Prognosen för kommunservice, +1,0 mnkr, 
baseras framförallt på bedömningen att 
verksamheten kommer fortsätta få in 
ersättning för sjuklönekostnader från staten 
åtminstone några månader till och att den 
höga sjukfrånvaron inte ersätts fullt ut. 

Den främsta orsaken till att verksamhet kost 
förväntas få en positiv budgetavvikelse om 0,4 
mnkr beror på ett överskott på personal- och 
livsmedelskostnaderna. Verksamheten spår att 
sjukfrånvaron kommer fortsatt vara hög med 
tanke på covid-19 och det innebär förmodligen 
att alla luckor inte kommer att kunna täckas 
men även frånvaro av gäster kommer generera 
ett överskott inom livsmedel jämfört med 
budget. 

Prognosen om –0,6 mnkr jämfört med budget 
inom kultur och fritid görs utifrån 
bedömningen att pandemin fortsätter att 
påverka intäkter på bad- och fritidsenhet. Det 
är även svårt att veta om nya restriktioner 
kommer och om de ytterligare påverkar. 

Positiv prognos inom sektorstödet om 0,4 
mnkr beror på att pandemin påverkar 
konferenser och utbildningar. 
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Koncernföretag 

Ulricehamns Stadshus AB 

 
Belopp (mnkr) 2021 

Tertial 1 
2021 

Budget 
2020 
Utfall 

Intäkter 0,1 0,4 0,4 
Kostnader  -0,2 -1,0 -0,9 

Resultat efter 
Fin. Poster 

-0,1 -0,6 -0,5 

Koncernbidrag 0,4 1,1 1,3 

Resultat före skatt 0,3 0,5 0,8 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   0,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 
Väsentliga händelser 

Inga väsentliga händelser att rapportera. 
 

Ekonomisk analys 

Resultatet till och med april är 0,2 mnkr under 
budget. Prognosen för helår är enligt budget, 
+/-0. 

 

UEAB 
    

Belopp (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 96,4 293,5 281,1 
Kostnader  -81,4 -251,2 -228,5 

Resultat efter 
Fin. poster 

15,0 42,3 52,6 

Koncernbidrag och 
bokslutsdispositioner 

-3,3 -10,0 -89,5 

Resultat före skatt 11,7 0,1 -36,9 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   0,1 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Försäljningen av värme och el var 
inledningsvis låg men en kall vår medförde 
slutligen en högre försäljning av värme och el 
än vad som budgeterats för första tertialet. En 
ny spetspanna för fjärrvärmen togs i drift 
under april. Användandet av laddplatserna för 
elbilar ökar både i antal laddningar och uttagen 
energi. Arbete pågår intensivt på nya 
bostadsområdet Bergsäter parallellt med flera 
större och mindre anläggningsprojekt.  

En större renovering av Hökerums 
avloppsreningsverk har genomförts och sex 
vattenläckor har lagats under perioden.  

Utbyggnad av fiber sker i Bjättlunda, Grönahög 
och projekt Tolken. 

Projektering pågår för flytt av ledningar inför 
byggnation på EMC med ett planerat 
genomförande av flytt under året. Upphandling 
av panna förbereds samt kalkylerna för nytt 
reningsverk uppdateras. 

 

Ekonomisk analys 

Resultat för första tertialet är 11,7 mnkr 
inklusive koncernbidrag för perioden före 
skatt. Prognosen för 2021 är 43,0 mnkr (innan 
bokslutsdispositioner och skatt). 
Investeringarna uppgick till 35,0 mnkr 
(30,4 mnkr) med en prognos om 128,8 mnkr. 
Upplåningen ur kommunens internbank var 
under perioden i genomsnitt cirka 232 mnkr. 
Soliditeten är 44% men beräknas sjunka till 
43% för helåret 2021. 
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STUBO AB 
    

Belopp (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 27,5 88,3 93,4 
Kostnader  -25,7 -72,8 -83,0 

Resultat efter 
Fin. Poster 

1,8 15,5 10,4 

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 

Resultat före skatt 1,8 15,5 10,4 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   14,5 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  -1,0 

 

Väsentliga händelser 

Migrationsverket har sagt upp samtliga 
lägenheter. Stubo har beaktat detta i budgeten 
för 2021 och räknar med en ekonomisk vakans 
om 1,5% för helåret 2021, jämfört med 1% 
tidigare år. Eftersom flera av dessa lägenheter 
har omfattande underhållsbehov påverkas 
även den prognostiserade underhållsbudgeten 
för året. Bolaget ser även en ökning av 
uppsagda lägenheter i övriga 
fastighetsbeståndet, vilket kan leda till än 
högre vakanser under året 

Renoveringsarbetet av fasad och fönsterbyte är 
nu färdigställt på Ängstigen i Timmele. 
Renovering av garage och garageportar pågår.  

Rivningen av äldre tegelbyggnad på 
Stadsgränsen 2 är klar och marken kommer att 
återställas. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per den 30 april 2021 är 1,9 mnkr. 
Intäkter i form av bostadshyra höjdes med 
1,3% från 2020-01-01 jämfört med 
budgeterade 1,0%. Den ekonomiska 
uthyrningsgraden är 98,6% mot budgeterat 
98,5%.  

Både drift- och underhållskostnader beräknas 
öka under 2021 och underhållet beräknas 
överskrida budget med cirka 2 mnkr på helår. 

Tilläggsköpeskillingen på 6,5 mnkr för 
avyttringen av Grodparken AB erlades i april 
2020 och affären är därmed slutförd. Stubo 
erhåller därmed ersättning från Stubo Holding 
AB under 2021 i form av utdelning. 

Soliditeten är fortsatt god, 34,3 %. Det egna 
kapitalet uppgår till 148 mnkr.  

NUAB 
    

Belopp (mnkr) 2021 
Tertial 1 

2021 
Budget 

2020 
Utfall 

Intäkter 0,3 1,5 1,1 
Kostnader  -3,4 -10,4 -9,3 

Resultat efter 
Fin. poster 

-3,2 -8,9 -8,2 

Koncernbidrag 3,0 8,9 8,9 

Resultat före skatt -0,2 0,0 0,7 
 

Prognos (mnkr)    
Prognos resultat helår   0,0 

Prognosticerad avvikelse gentemot budget  0,0 

 

Väsentliga händelser 

Överlag råder en fortsatt bra konjunktur för 
tillverkningsindustrin i kommunen men det är 
fortsatt tufft för restauranger, hotell och för 
handeln. Evenemang i centrum har ändrats 
eller ställts in. Efterfrågan på lokal mat och 
produkter ökar däremot. 

Efterfrågan på större logistiktomter, 
handelstomter samt tomter för Padelhallar är 
stor.  

Nätverksträffar och företagsbesök har fortsatt 
digitalt, men företagsbesöken har minskat 
framförallt på industrisidan där det finns en 
stor vinning i att träffas fysiskt. 

Under första tertialet har arbete med 
världscupen för längdskidor genomförts, vilket 
innefattat digital sändning med förarbete av 
filmer, inspelningar till invigningen men även 
sändning på plats under tävlingen. Arbete med 
Ulricehamnsprofilering på arenan och 
marknadsföringsinsatser för att lyfta 
Ulricehamn har också genomförts. 

Regionala arbeten i BRB har genomförts med 
fortsatt täta möten. I arbetet med att förbättra 
företagsklimatet har det hållits två 
informationsträffar. Regional 
utvecklingsstrategi för besöksnäringen är uppe 
för politiskt beslut. 

Ekonomisk analys 

Resultatet per 20-04-30 uppgår till -0,2 mnkr. 
Prognosen för helår beräknas bli +/-0 mnkr 
vilket överensstämmer med budget.  
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FORTSATT FART PÅ BÖRSEN

 
Tillg. 120 Mkr +0,9% Max aktier 49,0% +3,0%

 

• Uppgången på världens börser fortsatte även under april i takt med att stark makrostatistik 
presenterats, ekonomierna öppnar upp gradvis och mer finanspolitiska stimulanser 
annonserats. Under månaden steg världsindex (MSCI AC World) med 4,4% i lokala valutor 
medan uppgången i svenska kronor stannade vid 1,3% till följd av en starkare krona. Tyska 
och svenska marknadsräntor fortsatte att stiga något samtidigt som amerikanska 
motsvarigheter föll tillbaka efter förra kvartalets kraftiga rörelser uppåt. President Biden, 
som nu avslutat sina 100 första dagar som president, annonserade utökade finanspolitiska 
stimulanser som denna gång ska finansieras med högre skatter, något som marknaderna tog 
emot med ro. Att den makromässiga återhämtningen nu tar fart ordentligt får fler 
investerare att oroa sig för när centralbankerna ska minska sina enorma stimulanser, men än 
så länge verkar inte Fed eller ECB bekymra sig om detta. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg 
under månaden med 3,7% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) ökade med 
2,3% i lokal valuta och 1,6% i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg under april med 2,5% i 
lokal valuta men var ned 0,6% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden 
(OMX 1Y) steg något under månaden från 17,4% till 18,3%. Sett till den amerikanska börsen 
(SPX 1Y) minskade volatiliteten, från 18,8% till 18,6%, och den europeiska börsens (SX5E 1Y) 
volatilitet steg från 16,9% till 17,1%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronan 
mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,46 kronor, en 
euro för 10,17 kronor och ett brittiskt pund för 11,69 kronor. På räntemarknaden föll den 
nominella svenska tvåårsräntan med 1 punkt till -0,29% medan femårsräntan steg med 1 
punkt till 0,01% och tioårsräntan steg med 1 punkter till 0,40%. Vid månadsskiftet var den 10-
åriga svenska break-even inflationen 1,84%. 
 

• Under månaden har följande transaktioner skett: 
 

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Nominellt belopp/

Datum Typ av transaktion Instrument Likvidbelopp Antal andelar

2021-04-16 Sålt SPP Korträntefond 5 699 846 -48 161

2021-04-20 Köpt SPP Global Plus A -1 500 000 7 175

2021-04-20 Köpt SPP Sverige Plus A -3 000 000 14 741

2021-04-20 Köpt Goldman Sachs Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD -1 500 000 11 514

-300 154
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1  GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR  

Denna rapport är baserad på antagandet om marknadsneutrala förutsättningar. Det innebär att inga 
marknadsbedömningar favoriseras framför andra utan följer vad som är neutralt i en effektiv 
marknadsekonomisk värld.  
 
Enkelt uttryckt kan en finansiell tillgångsavkastning över tiden beskrivas av två termer: förväntad 
avkastning och risk. 
 
Antaganden om förväntad avkastning: 

• Räntebärande instrument förväntas i genomsnitt avkasta enligt aktuell marknadshandlad 
räntekurva. På riktigt lång sikt förväntas en lång nominell obligation ge 0,5%-enheter mer i 
årlig avkastning jämfört med kortränta. 

• Aktier förväntas i snitt avkasta 3,4% utöver kort nominell ränta, plus risktillägg. 
 
Ovanstående antaganden om risk härleds från aktuellt marknadshandlade priser på optioner.  
 

2  ULRICEHAMNS RISKMÅL 

2 . 1  S P EC I F I C ER A T R I SKMÅ L  

I förvaltningen är Kommunens mål är att den långsiktiga avkastningen på pensionsportföljen ska 
uppgå till minst Konsumentprisindex, KPI, plus 3 procentenheter per år, över en rullande 
femårsperiod under iakttagande av angivna riskbegränsningar. I syfte att minska förlusterna vid 
kraftiga börsfall ska andelen aktier i kapitalförvaltningen styras dynamiskt. Andelen aktier ska justeras 
så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till sitt högsta värde de senaste 
24 månaderna (beräknat som värdet den sista dagen varje månad). 
 
Aktuell maximal aktieandel i beräknas utifrån riskbuffert, dvs marginalen i förhållande till golvet 
(skyddsnivån), samt risken i portföljens tillgångar, mätt som implicit volatilitet.                   

3  TILLGÅNGAR 

I detta avsnitt betraktas endast tillgångssidan. Enligt vår riskklassificering av tillgångarna bestod 
allokeringen i slutet av april av 42,4% aktier, varav 20,0% var exponerat mot Sverige och 22,4% mot 
utländska aktier.  
 

 
 

Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (57,2%). Andelen likvida medel uppgår till (0%). 
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VÄRDEPAPPERSFÖRTECKNING 2021 -0 4-3 0 

Nedanstående tabell är en sammanställning av portföljinnehavet per 2021-04-30. Aktuellt 
marknadsvärde på tillgångarna är 119,7 mkr varav ca 0,02 mkr är likvida medel. 
 

Nominellt belopp

TILLGÅNGAR Antal andelar Marknadsvärde Månads-

2021-04-30 2021-04-30 avkastning Löptid Rating Vikt Duration

NOMINELLA RÄNTOR

Handelsbanken Företagsobligation Inv. Grade Criteria Utd B1 98 531 9 654 044 0,0% 8% 0,8

SEB Företagsobligationsfond Hållbar 75 865 11 188 108 0,1% 9% 3,1

Simplicity Företagsobligationer A 67 645 8 836 441 0,4% 7% 1,2

Simplicity Likviditet 28 444 3 207 902 0,1% 3% 0,2

SPP FRN Företagsobligationsfond A 80 013 9 272 894 0,1% 8% 0,1

SPP Korträntefond 85 204 10 084 128 0,0% 8% 0,2

Öhman FRN Hållbar A 104 761 11 772 041 0,2% 10% 0,4

Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A 36 351 4 412 982 0,1% 4% 2,5

Totalt nominella räntor 68 428 541 0,1% 57% 1,1

Totalt räntor 68 428 541 0,1% 57% 1,1

SVENSKA AKTIER

Cliens Småbolag 660 1 903 662 10,0% 2%

Spiltan Aktiefond Stabil 8 552 9 872 799 4,3% 8%

SPP Sverige Plus A 60 909 12 183 102 2,7% 10%

Totalt direktägda aktier och fonder 23 959 563 3,5% 20%

Totalt svenska aktier inkl. strukturerade produkter 23 959 563 3,5% 20%

UTLÄNDSKA AKTIER

C WorldWide Global Equities Ethical 7 096 2 101 614 1,1% 2%

Goldman Sachs Emerging Markets Eq ESG Base Acc USD 22 843 2 989 208 -1,3% 2%

SPP Global Plus A 50 414 10 589 398 1,2% 9%

SPP Global Solutions A 5 879 2 127 560 -0,9% 2%

Swedbank Robur Transition Global MEGA 11 906 4 394 260 1,2% 4%

Öhman Global Hållbar A 13 722 4 645 143 0,9% 4%

Totalt direktägda aktier och fonder 26 847 184 0,8% 22%

Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter 26 847 184 0,8% 22%

Totalt aktier 50 806 747 2,1% 42%

ALTERNATIVA TILLGÅNGAR

LFS Invest 6 10 34 000 0,0% 0%

LFS Invest I 10 401 000 0,0% 0%

Totalt alternativa tillgångar 435 000 0,0% 0%

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel 23 937 0%

Totalt likvida medel 23 937 0%

TOTALT 119 694 224 0,9% 100% 1,1

Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första

dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella

transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.

Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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3 . 1  U T V EC KL I N G J ÄM F Ö RT  M ED  I NDE X  

Nedan utvärderas förvaltningsresultatet gentemot för portföljen relevanta index.  
 

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

senaste månaden senaste månaden

Räntebärande värdepapper 50% OMRX T-Bond, 50% OMRX T-Bill 0,1% 0,0% 0,1%

Svenska aktier SIX PRX 3,5% 3,7% -0,2%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) 0,8% 1,3% -0,5%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 0,9% 0,7% 0,1%

Tillgångsslag Index Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens

sedan 2020-12-31 sedan 2020-12-31

Räntebärande värdepapper 50% OMRX T-Bond, 50% OMRX T-Bill 0,4% -0,4% 0,9%

Svenska aktier SIX PRX 13,4% 18,5% -5,1%

Utländska aktier MSCI AC World Net TR (SEK) 9,1% 12,3% -3,2%

Totalportföljen Sammansatt jämförelseindex 4,1% 4,3% -0,2%

Källa för index: Bloomberg

*Sammansatt jämförelseindex baserat på 15% SIX PRX, 15% MSCI AC World Net TR (SEK), 35% OMRX T-Bill samt 35% OMRX T-Bond.  
 

3 . 2  A V S T ÄM N I N G MO T T IL LG Å N G SL IM I TE R  

En jämförelse mellan portföljens nuvarande allokering och limiterna specificerade i placeringspolicyn 
visar att pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag. 
 

AVSTÄMNING MOT POLICY

Tillgångsslag Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj

2021-04-30 2021-04-30 Min Max

Räntebärande til lgångar 68 57% 35% 85%

Aktier 51 42% 15% 65%

 varav svenska aktier 22 44% 35% 70%

 varav utländska aktier 28 56% 30% 65%

Alternativa til lgångar 0 0% 0% 15%

Limiter
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3 . 3  F Ö R V Ä NT AD  T I LL G Å NG S U T VE CK L I NG  

Spridningen i de marknadsvärderade tillgångarna är betydande de närmaste 12 månaderna. Gränsen 
för de 5% bästa utfallen är +15,9% medan de 5% sämsta underskrider -9,6%. Avkastningen är 
nominellt beräknad. De marknadsvärderade tillgångarnas avkastning förväntas bli 2,8% det 
kommande året.  
 

Förväntad utveckling Tillgångs- Förväntad

av til lgångsportföljen värde (mkr) avkastning

Aktuella marknadsvärderade til lgångar 119,7

Simulering - 1 år

Medelvärde 123,1 2,8%

5% högsta 138,8 15,9%

5% lägsta 108,2 -9,6%

0,5% lägsta 103,2 -13,8%

Simulering - årsskiftet

Medelvärde 121,9 1,9%

5% högsta 135,7 13,4%

5% lägsta 109,8 -8,3%

0,5% lägsta 105,3 -12,0%

 
 
Simuleringen betraktar samtliga tillgångar som marknadsvärderade samt justerar tillgångsvärdena för 
förväntade in- och utflöden.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Söderberg & Partners Wealth Management AB  
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00 
www.soderbergpartners.se 

 

5 

 

3 . 4  R Ä N T EPO RT F ÖL J E N  

Durationen på den totala portföljen var 1,1 år. 
 

 

3 . 5  A K T IE PO RT F ÖL J E N  

Till aktieportföljen räknas svenska och utländska direktägda aktier, värdepappersfonder samt 
strukturerade produkter med huvudsaklig exponering mot svenska och eller utländska 
aktiemarknader. Diagrammet nedan visar aktieportföljens regionala fördelning. 
 

REGIONAL FÖRDELNING AKTIEPORTFÖLJ

Sverige- 44%

Nordamerika- 28%

Europa- 14%

Asien ex. Japan- 1%

Japan- 4%

Tillväxtmarknader- 9%
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4  DYNAMISK AKTIEALLOKERING 

I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen aktier i portföljen styras dynamiskt. 
Målet är att andelen aktier ska justeras så att aktieportföljen som mest kan tappa 15% i värde i 
förhållande till sitt högsta värde de senaste 24 månaderna (beräknat som värde den sista dagen varje 
månad). 
 
När vi marknadsvärderar tillgångarna i aktieportföljen och relaterar dem till riskbufferten så visar 
analysen en liten riskmarginal. Marginalen ned till säkerhetsgolvet är 12,3%, vilket betyder att 
tillgångarna kan minska 12,3% i värde innan de når säkerhetsgolvet.  
 
Sannolikheten att gå under skyddsnivån någon gång på ett års sikt (givet att aktuell allokering 
bibehålls) är låg. Analysen ger att den högsta tillåtna aktieandelen är 49,0%. Innevarande månad 
understiger den beräknade maximala andelen aktier den limit som fastslås i Ulricehamns Kommuns 
placeringspolicy (65%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid 
underkastad rådande placeringspolicy.  
 
Aktuell aktieexponering uppgår till 42,4% och understiger därmed maximal andel enligt riskmodellen 
med 6,6%. 
 

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering

2021-04-30 2021-03-31

Portföljens marknadsvärde (Mkr) 119,7 118,6

Skyddsnivå (Mkr) 104,9 104,9

Riskbuffert (Mkr) 14,8 13,7

Aktuell marginal (%) 12,3% 11,6%

Maximal aktieandel 49% 46%

Aktuell aktieexponering (%) 42% 37%
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5  ORDLISTA 

Duration = genomsnittliga löptiden för ett antal kassaflöden (värdeviktad). I våra beräkningar 
använder vi beräkningsmodellen ”modifierad duration”.  
 
Förväntad avkastning = den långsiktiga värdetillväxten i ett finansiellt instrument  
 
Förväntad volatilitet / risk = ett annat ord för implicit volatilitet (se nedan) 
 
Riskmarginal = anger hur mycket mindre säkerhetsgolvet är än jämförelsemåttet (vanligtvis den 
marknadsvärderade eller bokförda konsolideringen)  
 
Golvrisk = Sannolikheten (risken) att gå igenom säkerhetsgolvet med aktuell allokering över en viss 
tidshorisont 
 

Historiskt observerad volatilitet = Ett statistiskt mått på storleken på upplevda kurssvängningar. 
Beräknas på historiska data – är bakåtblickande och därför trögrörlig. 
 
Implicit volatilitet = visar marknadens aktuella förväntningar på framtida kurssvängningar. Beräknas 
ur marknadshandlade optioner via Black – Scholes formel. Utrycks vanligtvis som procent på årsbasis. 
 
Korrelation = ett statistiskt mått på olika marknaders samvariation. En korrelationskoefficient på +1 
innebär att två marknader rör sig i perfekt samklang med varandra. Om däremot en marknad stiger 
samtidigt som en annan faller, det vill säga de är i perfekt motfas till varandra, så är 
korrelationskoefficienten -1. Alla variationer mellan dessa ytterligheter ger en korrelationskoefficient 
mellan -1 och +1. 
 
Maximalt tillåten andel aktier = andelen aktier som maximalt får innehas så att säkerhetsgolvet inte 
äventyras. Beräknas utifrån simuleringsmodellen. 
 
Målkassaflöden = den del av pensionsskulden som täcks av fonderingen och som löpande bevakas av 
riskkontrollen 
 
Säkerhetsgolv = den säkerhetsnivå som riskkontrollen inte får understiga. Säkerhetsgolvet är 
vanligtvis definierat som en andel av det marknadsvärderade nuvärdet av målkassaflödena. 
 
Volatilitet = ett statistiskt mått på storleken på kurssvängningar över tiden. Beräknas vanligtvis som 
en standardavvikelse enligt Normal-fördelningen. Uttrycks vanligtvis som procent på årsbasis. 
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Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & 
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se. 
 

http://www.soderbergpartners.se/
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§ 155/2021

Tilläggsbudget 2021 
Dnr 2021/333 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Den ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 1,3 mnkr för 2021. 

Sammanfattning 
Då Migrationsverkets avveckling av asylboenden inom Ulricehamns kommun med kort 
varsel får en omfattande påverkan på sektor lärandes verksamhet, utökas sektorns ram med 
1,3 mnkr för 2021. Summan motsvarar det bortfall av statsbidrag som sektorn har räknat 
med i sin budget för 2021. På så sätt möjliggörs en lugnare takt gällande de nödvändiga 
anpassningar verksamheterna behöver genomföra utifrån nya förutsättningar. 

Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2021 avseende finansiella intäkter. 

Noteras att det budgeterade resultatet för 2021 därmed är oförändrat. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-28 från ekonomichef 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Den ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 1,3 mnkr för 2021. 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Levander (NU) och Klas Redin (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-05-28 

Tjänsteskrivelse Tilläggsbudget 2021 
Diarienummer 2021/333, löpnummer 2193/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Den ekonomiska ramen för sektor lärande utökas med 1,3 mnkr för 2021. 

Sammanfattning 
Då Migrationsverkets avveckling av asylboenden inom Ulricehamns kommun med kort 
varsel får en omfattande påverkan på sektor lärandes verksamhet, utökas sektorns ram med 
1,3 mnkr för 2021. Summan motsvarar det bortfall av statsbidrag som sektorn har räknat 
med i sin budget för 2021. På så sätt möjliggörs en lugnare takt gällande de nödvändiga 
anpassningar verksamheterna behöver genomföra utifrån nya förutsättningar. 

Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2021 avseende finansiella intäkter. 

Noteras att det budgeterade resultatet för 2021 därmed är oförändrat. 

Ärendet 
Se sammanfattning. 

Beslutsunderlag 

Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
Barn och utbildningschef 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 



Sammanträdesprotokoll 
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Sida 1 av 1 

§ 156/2021

Upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem för 
biblioteken i Boråsregionens kommuner 
Dnr 2021/290 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns bibliotek går vidare och upphandlar ett nytt biblioteksdatasystem vilket innebär 
en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85% av kostnaderna i biblioteksklustret delas 
utifrån befolkningsmängd och 15% delas lika mellan deltagande kommuner. 

Sammanfattning 
De kommersiella biblioteksdatasystem som finns för svenska folkbibliotek ägs idag av ett och 
samma företag, det företaget har beslutat att lägga ned båda sina befintliga system och 
istället erbjuda ett helt nyutvecklat system. Det innebär att alla kommuner i Boråsregionens 
kommunalförbund behöver skaffa ett nytt system inom några få år. 
För att stärka samarbetet inom Boråsregionen och för att maximera nyttan för 
biblioteksanvändarna inom hela kommunalförbundet vill biblioteken skapa ett nytt 
bibliotekskluster, så att det går att låna och lämna fritt inom hela delregionen. Biblioteken i 
kommunalförbundet kommer att dela fler resurser med varandra och på så sätt kunna stötta 
varandra och utveckla biblioteken tillsammans. 
Då alla ändå måste byta system är det här ett gyllene tillfälle att skapa ett delregionalt 
bibliotekskluster. För att kunna gå vidare till upphandling av system krävs ett politiskt beslut 
om att upphandla ett nytt system och att gå vidare med klusterbildningen. 
Föreslagen kostnadsmodell är den som är vanligast att använda sig av. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-07 från servicechef 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ulricehamns bibliotek går vidare och upphandlar ett nytt biblioteksdatasystem vilket innebär 
en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85% av kostnaderna i biblioteksklustret delas 
utifrån befolkningsmängd och 15% delas lika mellan deltagande kommuner. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-05-07 

Tjänsteskrivelse Upphandling av gemensamt 
biblioteksdatasystem för biblioteken i Boråsregionens 
kommuner 
Diarienummer 2021/290, löpnummer 1532/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns bibliotek går vidare och upphandlar ett nytt biblioteksdatasystem vilket innebär 
en sammanslagning av bibliotekssystemen i Borås, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Kostnadsfördelningsmodellen 85/15, där 85% av kostnaderna i biblioteksklustret delas 
utifrån befolkningsmängd och 15% delas lika mellan deltagande kommuner. 

Sammanfattning 
De kommersiella biblioteksdatasystem som finns för svenska folkbibliotek ägs idag av ett och 
samma företag, det företaget har beslutat att lägga ned båda sina befintliga system och 
istället erbjuda ett helt nyutvecklat system. Det innebär att alla kommuner i Boråsregionens 
kommunalförbund behöver skaffa ett nytt system inom några få år. 
För att stärka samarbetet inom Boråsregionen och för att maximera nyttan för 
biblioteksanvändarna inom hela kommunalförbundet vill biblioteken skapa ett nytt 
bibliotekskluster, så att det går att låna och lämna fritt inom hela delregionen. Biblioteken i 
kommunalförbundet kommer att dela fler resurser med varandra och på så sätt kunna stötta 
varandra och utveckla biblioteken tillsammans. 
Då alla ändå måste byta system är det här ett gyllene tillfälle att skapa ett delregionalt 
bibliotekskluster. För att kunna gå vidare till upphandling av system krävs ett politiskt beslut 
om att upphandla ett nytt system och att gå vidare med klusterbildningen. 
Föreslagen kostnadsmodell är den som är vanligast att använda sig av. 

Ärendet 
Företaget Axiell lägger ned sina båda biblioteksdatasystem Book-it och Mikromarc 
(Ulricehamn har Book-it), därför behöver en upphandling av ett nytt system ske. I dagsläget 
finns två system som realistiska alternativ för folkbibliotek i Sverige, Quria som är Axiells nya 
biblioteksdatasystem och Koha som är ett lite äldre system, men som är baserat på öppen 
källkod och därmed ger möjlighet för biblioteken själva att utveckla systemet åt det håll som 
känns mest intressant. 
Då alla bibliotek i Boråsregionens kommunalförbund måste byta system är det ett gyllene 
tillfälle att stärka samverkan inom delregionen, pressa kostnader för ett nytt system och ge 
goda möjligheter till bättre biblioteksservice i hela delregionen. 
Att skapa en sådan klusterbildning är på intet sätt unikt, liknande klusterbildningar finns 
redan i Västra Götalandsregionen, till exempel ”Mellansjö” där Skövde och ett flertal 
kommuner runt Skövde samarbetar på det här sättet. Andra exempel runt om i landet där 
man gör eller är på väg att göra likadant är Värmland, Dalarna, Västmanland, Norrbotten 
med flera. Kort sammanfattat har biblioteken upptäckt att man på regional eller delregional 
nivå har mycket att vinna på att samarbeta mer. 
Fördelar med ett bibliotekskluster är att biblioteken blir en större spelare vid upphandlingar, 
kompetensen hos varandras personal blir lättare att ta tillvara, ett bibliotekskort med 
gemensamt regelsystem i delregionen gör att användare kan låna och lämna media på 
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bibliotek i hela delregionen, till exempel låna en bok i Bollebygd och lämna tillbaka den i 
Ulricehamn. Utbudet blir helt enkelt större för hela delregionens befolkning. 
85/15-modellen för kostnadsfördelning innebär att 85% av kostnaderna fördelas utifrån 
befolkningsmängd i kommunerna och 15% fördelas rakt av mellan kommunerna. Det är den 
modell som är klart vanligast att använda sig av.  
Kommunerna kommer att bli tvungna att jämka regler och avgifter, men för att komma 
vidare behöver först ett beslut fattas om att biblioteken tillsammans kan påbörja en 
upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor service Sektor service 
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§ 157/2021

Ansökan om investeringsmedel till projektering 
nybyggnad boendedelar Ryttershov 
Dnr 2020/672 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  

Investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Nybyggnad boendedelar Ryttershov i 
investeringsbudgeten för 2021. 

Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av 
boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera fram 
förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad (all projektering genomförs av beställaren). 

Bedömningen är att förfrågningsunderlag kan vara klart hösten 2021 och därefter kan 
anbudsförfrågan ske med byggstart våren 2022. Troligtvis genomförs byggnationen i fyra 
etapper och med en byggtid på fyra till fem år. 
Vid byggnation av nya boendedelar på Ryttershov behöver särskild hänsyn tas till att det skall 
bli ett demenscentrum. Lokalernas utformning ska stödja arbetssätt som visat sig bevara 
fysiska och kognitiva funktioner hos personer med demens. Nya Ryttershov demenscentrum 
som nu planeras kommer också vara ett kunskapscentrum som ska vara till stöd även för 
övriga boenden i kommunen där personer med demens bor.  

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 

Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-05 från servicechef 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  

Investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Nybyggnad boendedelar Ryttershov i 
investeringsbudgeten för 2021. 

Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-04-05 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel till 
projektering nybyggnad boendedelar Ryttershov 
Diarienummer 2020/672, löpnummer 64/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 

Investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr, 
kan finansieras via avsatta medel för Nybyggnad boendedelar Ryttershov i 
investeringsbudgeten för 2021. 

Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av 
boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera fram 
förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad (all projektering genomförs av beställaren). 

Bedömningen är att förfrågningsunderlag kan vara klart hösten 2021 och därefter kan 
anbudsförfrågan ske med byggstart våren 2022. Troligtvis genomförs byggnationen i fyra 
etapper och med en byggtid på fyra till fem år. 
Vid byggnation av nya boendedelar på Ryttershov behöver särskild hänsyn tas till att det skall 
bli ett demenscentrum. Lokalernas utformning ska stödja arbetssätt som visat sig bevara 
fysiska och kognitiva funktioner hos personer med demens. Nya Ryttershov demenscentrum 
som nu planeras kommer också vara ett kunskapscentrum som ska vara till stöd även för 
övriga boenden i kommunen där personer med demens bor.  

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 

Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 

Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför nybyggnad av 
boendedelar Ryttershov, 10,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera fram 
förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad (all projektering genomförs av beställaren). 

Bedömningen är att förfrågningsunderlag kan vara klart hösten 2021 och därefter kan 
anbudsförfrågan ske med byggstart våren 2022. Troligtvis genomförs byggnationen i fyra 
etapper och med en byggtid på fyra till fem år. 
Programhandlingar har tagits fram inför fortsatt projektering. Dessa preciserar byggherrens 
krav och önskemål om den blivande byggnaden samt kartlägger förutsättningar och villkor 
som kan påverka den kommande projekteringen. 
Vid byggnation av nya boendedelar på Ryttershov behöver särskild hänsyn tas till att det skall 
bli ett demenscentrum. Lokalernas utformning ska stödja arbetssätt som visat sig bevara 
fysiska och kognitiva funktioner hos personer med demens. Nya Ryttershov demenscentrum 
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som nu planeras kommer också vara ett kunskapscentrum som ska vara till stöd även för 
övriga boenden i kommunen där personer med demens bor.  
 
Ekonomin vid byggnation behöver ses ur ett helhetsperspektiv. Byggnadernas utformning 
påverkar hur verksamheten senare måste bemanna med personal och hur arbetssätten kan 
utformas. Lokalerna behöver kunna möta dementa personers behov och det ska vara lätt för 
de boende att göra rätt. Färgsättning, belysning och möblering ska anpassas så att de boende 
kan bevara sin självständighet i så hög grad som möjligt. Genom att i stor utsträckning bygga 
i markplan minskar kostnaderna för personal som måste hjälpa brukarna i hiss ner till 
markplan för att komma ut. Utevistelse är viktigt för dementa eftersom det kan minska stress 
och aggressivitet. 
 
Investeringskalkyl upprättas i samband med att medel för genomförande av projektet söks. 
 
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Nybyggnad boendedelar Ryttershov i 
investeringsbudgeten för 2021. Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte 
gjorts i detta skede. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Någon beräkning av driftskostnadskonsekvenser har inte gjorts i detta skede. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 
 

Isabelle Wikström Magnus Andersson Neumann 
Servicechef Socialchef 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 

Crister Dahlgren Anna-Karin Asp Berg 
Verksamhetschef fastighet Verksamhetschef vård- och omsorgsboende 
Sektor service Sektor välfärd 
  

 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 
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§ 158/2021

Ansökan om investeringsmedel till ombyggnad av 
Verktyget 4 
Dnr 2021/59 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  

Investeringsmedel för ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Lokalanpassning Maskinvägen 6 i investeringsbudgeten för 2021. 

Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, 
vaktmästare, snickare och personal inom service- och skogslag.  

Lokalerna används till viss del redan idag och det finns kontor i byggnaden som kan fortsätta 
användas som förut men de är inte fullt ut anpassade till verksamheternas behov. För att 
kunna flytta in snickarna och park och skog samt tillgodose de behov och arbetsmiljökrav 
som finns behöver följande delar tillskapas: 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare
 Snickeri och förråd för snickare
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer
 Förråd och verkstadslokaler för park och skog
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-20 från servicechef 
2 Investeringskalkyl till ombyggnad av Verktyget 4 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  

Investeringsmedel för ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Lokalanpassning Maskinvägen 6 i investeringsbudgeten för 2021. 

Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-04-20 

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel till 
ombyggnad av Verktyget 4 
Diarienummer 2021/59, löpnummer 1174/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 

Investeringsmedel för ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Lokalanpassning Maskinvägen 6 i investeringsbudgeten för 2021. 

Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, 
vaktmästare, snickare och personal inom service- och skogslag.  

Lokalerna används till viss del redan idag och det finns kontor i byggnaden som kan fortsätta 
användas som förut men de är inte fullt ut anpassade till verksamheternas behov. För att 
kunna flytta in snickarna och park och skog samt tillgodose de behov och arbetsmiljökrav 
som finns behöver följande delar tillskapas: 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare
 Snickeri och förråd för snickare
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer
 Förråd och verkstadslokaler för park och skog
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 

Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr. 
Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, 
vaktmästare, snickare och personal inom service- och skogslag.  

Lokalerna används till viss del redan idag och det finns kontor i byggnaden som kan fortsätta 
användas som förut men de är inte fullt ut anpassade till verksamheternas behov. Lokaler för 
snickarna hyrs av UEAB och en tillfällig lokal hyrs in för att park och skog skall kunna 
bedriva sin verksamhet. 

För att kunna flytta in snickarna och park och skog samt tillgodose de behov och 
arbetsmiljökrav som finns behöver följande delar tillskapas: 

 Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare
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 Snickeri och förråd för snickare 
 Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer 
 Förråd och verkstadslokaler för park och skog 
 Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute 

 
För att åstadkomma detta behövs nytt golv i lager/snickeri, ny rumsbildning för 
omklädningsrum, nytt personalrum och förråd/arbetsutrymmen för park och skog, nytt 
snickeri, nytt lager och verkstad för fastighetsskötare/snickare. 
 
Investeringsmedel för ombyggnad av Verktyget 4, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Lokalanpassning Maskinvägen 6 i investeringsbudgeten för 2021. 
 
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering 
av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Ekonomichefens yttrande 
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för 
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2021. Kompensation för kapitalkostnader 
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. 
 
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas. 
 
Beslutsunderlag 
1 Investeringskalkyl till ombyggnad av Verktyget 4 

 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 
 
 
 

Isabelle Wikström Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 
Sektor service Kommunledningsstaben 
  

 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Sektor service 

 



Ansökan om investeringsmedel  Projektnr:

Uppgiftslämnare Verksamhet

Crister Dahlgren Fastighet

Investeringen tas i bruk år: 1
Beräknad avskrivningstid: 25 (Ange 3,  5, 10, 15,  20,  33 eller 50 år)

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 el.
7Internränta, %: 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Objektets namn: Ny-/om-/tillbyggn (m2 ) Investeringsutgift, tkr

Ombyggnad av Verktyget 4 6 000
Objektnummer:

5 008

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 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 240 240 240 240 240 240 1 440
Internränta 102 98 94 90 86 82 551
Summa kapitalkostnader 342 338 334 330 326 322 1 991
Summa kostnader 342 338 334 330 326 322 1 991
Externa intäkter 0
Interna intäkter 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0
Driftskostnad, netto 342 338 334 330 326 322 1 991

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:

Ärendegången

Driftkostnader om 300 tkr är redovisade i ansökan om förvärv 2019, dnr 2019/682. Inga ytterligare
driftskostnader förväntas genom ombyggnationen.



1) Ansökan upprättas i samarbete med ekonomen för respektive verksamhet, godkännande av verksamhetschef
2) Ansökan mailas till ekonomiadministration@ulricehamn.se, där ansvarig ekonom initierar ärendet. 
3) Ansökan vidarebefordras till KS
4) KS beslutar
5) Konsult och support tilldelar investeringen ett projektnummer vid positivt beslut
Beslut: Tillstyrks Eventuellt centralt tillskott av kapitalkostnadsmedel,

Avslås T SEK / ÅR:

Beskrivning av objektet, prestation, kvalitetsmässiga förändringar etc samt övriga kommentarer. Beskriv
eventuella delinvesteringar till följd av investeringen:



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-06-03 
Sida 1 av 1 

§ 159/2021

Antagande av VA-översikt strategisk VA-plan 
Dnr 2019/70 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet VA-översikt - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  

Sammanfattning 
I VA-översikten beskrivs en nulägesbild över kommunens vatten- och avloppshantering. I 
översikten är den kunskap sammanställd som finns i kommunen gällande VA-frågor och 
vattenresurser. Det går att läsa hur nuvarande VA hanteras i kommunen och hur dricksvatten 
och avloppsvatten fungerar. Vidare redogörs för hur grundvatten och ytvatten i kommunen 
klassas, samt för risker och styrkor med nuläget inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde för VA.  

Översikten utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska vara integrerad i 
kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga planer. Översikten 
har förankrats politiskt i referensgruppen för framtagandet av kommunens nya 
översiktsplan. 

VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-översikt, en VA-policy samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning.  

Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från samhällsbyggnadschef 
2 VA-översikt strategisk VA-plan 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet VA-översikt - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 2021-05-06 

Tjänsteskrivelse Antagande av VA-översikt strategisk 
VA-plan strategisk VA-plan 
Diarienummer 2019/70, löpnummer 1122/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet VA-översikt - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  

Sammanfattning 
I VA-översikten beskrivs en nulägesbild över kommunens vatten- och avloppshantering. I 
översikten är den kunskap sammanställd som finns i kommunen gällande VA-frågor och 
vattenresurser. Det går att läsa hur nuvarande VA hanteras i kommunen och hur dricksvatten 
och avloppsvatten fungerar. Vidare redogörs för hur grundvatten och ytvatten i kommunen 
klassas, samt för risker och styrkor med nuläget inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde för VA.  

Översikten utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska vara integrerad i 
kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga planer. Översikten 
har förankrats politiskt i referensgruppen för framtagandet av kommunens nya 
översiktsplan. 

VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-översikt, en VA-policy samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning.  

Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. 

Ärendet 
I VA-översikten beskrivs en nulägesbild över kommunens VA-hantering. I översikten finns 
sammanställt den kunskap som finns i kommunen gällande VA-frågor och vattenresurser. 
Det går att läsa hur nuvarande VA hanteras i kommunen och hur dricksvatten och 
avloppsvatten fungerar. Vidare redogörs för hur grundvatten och ytvatten i kommunen 
klassas, samt redogörs för risker och styrkor med nuläget inom och utanför kommunalt 
verksamhetsområde för VA. 
Översikten utgör en del av kommunens strategiska VA-plan som ska vara integrerad i 
kommunens långsiktiga planering genom att vara samordnad med övriga planer. Översikten 
har förankrats politiskt i referensgruppen för framtagandet av kommunens nya 
översiktsplan. 

Länsstyrelsen beslutade 2019-03-25 att godkänna kommunens ansökan om LOVA-bidrag 
(Lokala vattenvårdsprojekt) för framtagande av en strategisk VA-plan. Projektet har pågått 
mellan april 2019 och november 2020. Inför projektstart skapades en arbetsgrupp bestående 
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av representanter från planenheten, miljöenheten och UEAB. På grund av personell 
resursbrist upphandlades även konsultstöd av WSP Sverige som har agerat externa 
processledare och assisterat i framtagandet av planen.  
 
Efter VA-planens antagande ska arbetsgruppen från kommunen fungera som en strategisk 
VA-grupp med UEAB som ordförande. Den strategiska VA-gruppens uppgift blir att årligen 
följa upp genomförandet av de föreslagna åtgärderna i åtgärdslistan, sörja för att VA-planen 
aktualiseras och i samband med att en planeringsstrategi tas fram bevaka VA-frågorna i 
översiktsplanen och föreslå uppdateringar av VA-planen så att denna överensstämmer med 
översiktsplanen.  
 
VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Detta har varit ett villkor i 
Länsstyrelsens beslut om att bevilja LOVA-bidrag för projektet. Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-översikt, en VA-policy samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Utöver de nämnda delarna innehåller kommunens VA-plan även riktlinjer för 
dagvattenhantering. 
Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. Under arbetets gång har åtgärder 
identifierats för varje delplan i delplanedokumentet. Åtgärderna har sammanställts i en 
åtgärdslista som finns tillgänglig för UEAB och kommunens förvaltning. 
 
Beslutsunderlag 

1 VA-översikt strategisk VA-plan 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Verkställande direktör UEAB 
 
 
 

Sebastian Olofsson Ludvig Simonsson 
Samhällsbyggnadschef Samhällsplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 

Håkan Säberg  
Verkställande direktör 
Ulricehamns energi AB 
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Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

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

ABVA: Allmänna bestämmelser, kommunens föreskrifter 
för användningen av allmänna VA-anläggningen. 

Allmänt VA:   Kommunens VA-anläggningar och tjänster. 

Avloppsvatten: Allt använt, smutsigt vatten som når reningsverk via 
avloppsrören. Samlingsnamn för spillvatten och 
dagvatten.  

Avrinningsområde: Område som avgränsas av vattendelare inom vilken 
ytvattenavrinningen sker till recipient. 

Dagvatten:  Dagvatten är tillfälligt förekommande flöden av 
regnvatten, smältvatten, spolvatten och 
framträngande grundvatten som avrinner från mark 
eller hårdgjorda ytor. 

Dricksvatten: Vattnet i kranen, renat till dricksvattenkvalitet enligt 
Livsmedelsverkets föreskrifter. 

Dränvatten: Överflödigt vatten i mark som avleds i rör, dike eller 
liknande för att hålla torrt kring t.ex. bostadshus. 

Enskilt VA: En anläggning för dricksvatten, avloppsvatten eller 
dagvatten som ägs privat eller drivs som en 
gemensamhetsanläggning. 

Gemensamhetsanläggning:  Anläggning som försörjer flera fastigheter med VA-
lösning tillsammans. 

Grundvatten: Vatten i marken som ligger under grundvattenytan, 
där vattnets nivå är samma som atmosfärtrycket. 
Grundvatten bildas när vatten sakta infiltreras i 
marken. 

Infiltration: Vatten rinner sakta genom marken och renas genom 
sand- eller gruslager där föroreningar binds till 
partiklar.  

Ledningsnät: Rör som leder dricksvatten från vattenverken och 
avloppsvatten till reningsverken samt avleder 
dränerings- och dagvatten från husgrunder, gator 
och torg. 

LIS-område: Område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
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Personekvivalenter (pe): En personekvivalent motsvarar ungefär 1 person i 
BOD7-belastning.  

Recipient: Vattendrag som tar emot avrinning eller avlett 
vatten. 

Råvatten: Det vatten som vattenverken använder för att 
producera dricksvatten, kan vara antingen ytvatten 
eller grundvatten. I Ulricehamn är det i dagsläget 
grundvatten som utgör råvattnet. 

Sandfilter: Under dricksvattenproduktionen silas vattnet genom 
flera lager av sand i en bassäng för att renas. Man 
härmar naturen där vattnet vid grundvattenbildning 
silas genom marken. 

Slam: En restprodukt från reningsprocessen vid ett 
reningsverk. Används till stor del för 
biogasproduktion och ett slam av god kvalitet kan 
också användas som gödsel på åkermark. 

Spillvatten: Förorenat vatten från toalett, bad, dusch, disk, tvätt 
och industrier som leds till avloppsreningsverken.  

Skyfall: Häftiga regn som det allmänna rörsystemet för 
dagvatten inte kan hantera och som orsakar skador 
för samhället och dess invånare. 

Spillvatten: Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, skolor, 
arbetsplatser, handel och service, det vill säga allt 
som spolas ner i toalett eller avlopp. 

VA:    Vatten och Avloppsvatten. 

VA-försörjning: Kommunens hantering och försörjning av lösningar 
för vatten och avlopp. 

VA-huvudman: Den som ansvarar för VA. Oftast en kommun eller 
ett kommunalt bolag. I Ulricehamn är det UEAB. 

Vattenförekomst:  Ett vattendrag klassat som vattenförekomst i VISS. 

Vattenskyddsområde: Ett område utpekat som skyddat på grund av 
vattentäkt, med vattenskyddsföreskrifter.  

Vattentäkt: Grundvatten- eller ytvattenkälla där vattenverken 
hämtar sitt råvatten. 

Verksamhetsområde: Ett område där det är utpekat att kommunen 
ansvarar för VA-försörjningen.  
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VISS: VattenInformationsSystem Sverige är en databas 
som har utvecklats av vattenmyndigheterna, 
länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. 

Sammanfattning 
VA-planeringen ska vara långsiktig och strategisk. Planeringen har lett fram till styrande 
dokument som gemensamt utgör en strategisk VA-plan. Denna sätter ambitionsnivån och 
vägleder inför detaljplanering. Den strategiska VA-planen är samordnad med 
översiktsplaneringen och är en grund för planering i kommunen kopplat till tillsyn, 
kommunens utveckling samt bebyggelseutveckling. I planen framgår VA-hanteringens 
miljöpåverkan kopplat till miljökvalitetsnormer för vatten. Vidare beskrivs dagens styrkor 
och utmaningar med kommunens vatten och avlopp.  

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen inom verksamhetsområde för 
allmänt VA och utanför det allmänna verksamhetsområdet. 

Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre separata dokument: 

 VA-översikt 
 VA-policy 
 Delplaner 

I VA-översikten finns sammanställt den kunskap som finns i kommunen gällande VA-frågor 
och vattenresurser. Det går att läsa hur nuvarande VA hanteras i kommunen och hur 
dricksvatten och avloppsvatten fungerar. Vidare redogörs för hur grundvatten och ytvatten i 
kommunen klassas, samt redogörs för risker och styrkor med nuläget inom och utanför 
kommunalt verksamhetsområde för VA. 

VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden som rör allmän 
och enskild VA-försörjning. 

Till VA-planen hör också fyra stycken delplaner, samlade i ett gemensamt dokument. Varje 
delplan innehåller en handlingsplan.   

 VA-utbyggnadsplan 

 Plan för den allmänna anläggningen 

 Plan för enskilt VA 

 Riktlinjer för dagvattenhantering 

 
I de olika delplanerna beskrivs den kommande VA-planeringen inom det område som 
delplanen avser. Varje delplan innehåller en konsekvensanalys av att genomföra VA-planen 
jämfört med att fortsätta med dagens arbetssätt. I de olika delplanerna beskrivs den 
kommande VA-planeringen inom det område som delplanen avser. Varje delplan innehåller 
en konsekvensanalys av att genomföra VA-planen jämfört med att fortsätta med dagens 
arbetssätt. Under arbetets gång har åtgärder som behöver vidtas framöver i VA-arbetet 
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identifierats. Dessa har samlats i en åtgärdsplan som finns tillgänglig i bilaga 1 för 
förvaltningen och UEAB. Bilagan är till för det interna arbetet med VA-planeringen och antas 
således inte politiskt. 

I VA-utbyggnadsplanen framgår det hur kommande bebyggelse i kommunen planeras och i 
vilken takt områden kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. 

I planen för den allmänna anläggningen går det att läsa mer om vad det kommunala 
energibolaget Ulricehamns Energi AB (UEAB) planerar kring dricksvattenverk, avloppsverk, 
ledningsnät och dagvattenanläggningar. 

I planen som rör enskild VA-försörjning redogörs för vad kommunen planerar kring tillsyn 
och kontroll av VA-anläggningar på enskild mark samt de krav och det stöd som finns för de 
som vill bygga en egen VA-anläggning. 

I riktlinjerna för dagvattenhantering går det att läsa om hur dagvattnet Ulricehamn ska 
hanteras.   

Bilaga 4 innehåller alla utbyggnadsområden med kartor och beskrivningar. Prioriteringen av 
områdena och deras behov av VA-utbyggnad redovisas bilagorna 2 och 3. Samtliga bilagor 
återfinns i dokumentet ”Strategisk VA-plan - Delplaner”. Bilaga 5 innehåller uppgifter som 
sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen.  

Bakgrund  
För att säkra ett långsiktigt hållbart samhälle behöver kommunen arbeta strategiskt med 
vatten- och avloppsfrågorna. En förutsättning för att säkra tillgången till rent dricksvatten 
och en effektiv avloppshantering är en kunskapshöjande och väl förankrad planering för 
vatten och avlopp.  

Syfte 
Kommunen är skyldig att ordna vattenförsörjning och/eller avloppsförsörjning i områden 
med samlad bebyggelse när det finns behov utifrån människors hälsa eller miljön enligt lagen 
om allmänna vattentjänster.1 

VA-planen har tagits fram enligt Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal 
VA-planering.2 

VA-planen syftar till att skapa en heltäckande, långsiktig, och hållbar vatten- och 
avloppsförsörjning för hela kommunen. En kontinuerlig och ändamålsenlig VA-planering är 
ett värdefullt redskap för kommunen för att få en helhetssyn över VA-frågorna och för 
resurssättning och långsiktig planering.  

Planen ska bidra till att dagens och framtidens krav på VA-försörjningen synliggörs och 
hjälpa kommunen att ta ansvar för det som krävs enligt lag och att underlätta helhetssynen. 

 
1 6 § Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 
2 Vägledning för kommunal VA-planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten 
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VA-planen ska fungera som ett styrdokument i planarbetet och som ett stöd för utveckling av 
ny bebyggelse där VA-frågan hanteras på ett hållbart sätt.  

VA-planen ska också tydliggöra för de som äger eller är intresserade av att köpa en fastighet i 
Ulricehamns kommun, vad som är planerat kring fastighetens VA. Detta ökar 
förutsägbarheten och ger fastighetsägaren bättre förutsättningar att ta ansvar för sin VA-
försörjning.  

Hur planen har tagits fram 
I samband med att Ulricehamns kommun startade arbetet med en ny översiktsplan med 
tidshorisont fram till år 2040 identifierades behovet av att ta fram ett samlat strategiskt 
dokument för kommunens VA-planering. Arbetet med VA-planen utfördes parallellt med 
översiktsplanen. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från UEAB samt miljöenheten 
och planheten på Sektor miljö och samhällsbyggnad. Konsulter från WSP har fungerat som 
externa processledare. De har hållit samman dokumentationen och planen för arbetet.  

I arbetsgruppen deltog:  

Tabell 1. Arbetsgruppen för VA-planen. 

Ludvig Simonsson, 
projektledare 

Planenheten 

Pär Norgren Planenheten 

Robert Karlsson Miljöenheten 

Joanna Miklos Svan Miljöenheten 

Mimi Zandén Ljungmark Miljöenheten 

Marie Ström UEAB 

Johan Lundström UEAB 

Tomas Brolin UEAB 

Ida Eriksson WSP 

Kristin Holmberg WSP 

Johan Emanuelsson WSP 

 

VA-planens roll  
VA-planen är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela 
kommunen, innanför och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA-försörjning. 
Planen är ett verktyg för att tydliggöra och prioritera kommunens arbete med VA-frågor och 
ska leda till att resurserna används mer effektivt.  
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VA-planen är ett viktigt styrdokument vid detaljplanering, vid förhandsbesked/bygglov samt 
vid hantering av enskilda avlopp. 

Styrdokument som berör VA-planering är: 

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 

 Avfallsplan 

 Översiktsplan 

 Miljönämndens tillsyns- och kontrollplan 

VA-planen är ett underlag för delar som rör enskilda avlopp, för miljöenhetens prioriteringar 
och underlag till tillsynsplanen som antas varje år av miljö- och byggnämnden.  

De delar av VA-planen som handlar om planerad utbyggnad, ingår i översiktsplanen och 
kommer att uppdateras i pågående planeringsprocess. Delarna utgör däremot inte ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Utbyggnadsplanens områden har lyfts in i 
översiktsplanen och visas i dess digitala karta som utbyggnadsområden för kommunalt VA. 
Övriga delar av VA-planen fungerar som fristående dokument.  

Kommunen har valt detta tillvägagångssätt då en stor del av den föreslagna bebyggelsen i 
översiktsplanen har använts som utgångspunkt för utbyggnadsområdena i 
utbyggnadsplanen. 

I samband med att ny lagstiftning för översiktsplanering i plan- och bygglagen (PBL) trädde i 
kraft 2020-04-01 tillkom ett nytt krav på kommuner att tillämpa ett löpande 
översiktsplanearbete. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta en så kallad 
planeringsstrategi där kommunen anger om, och i så fall vad, i översiktsplanen som behöver 
revideras. I samband med arbetet att ta fram en planeringsstrategi kan VA-planen i sin helhet 
ses över och revideras i mån av behov. 

Plan för uppföljning  
VA-planen är ett levande dokument som måste ses över löpande och revideras vid behov. Det 
löpande arbetet ska ske i en arbetsgrupp bestående av personer från olika delar av 
kommunorganisationen som berörs av VA-frågan. Gruppens ansvar är även att revidera och 
ta fram rutiner och gemensam information där det behövs. Den ansvarar även för att bedöma 
om, och i så fall vilka av revideringarna som årligen behöver stämmas av politiskt med 
kommunstyrelsen.  
 
Uppföljningen ska göras så att respektive bolag eller enhet kan ta med revideringarna i sin 
kommande årsplan. Varje förvaltning eller bolag ansvarar för att se till att de åtgärder de 
ansvarar för utförs.  
 
En större översyn av VA-planen sker minst en gång per mandatperiod. I samband med 
översynen säkerställer arbetsgruppen att VA-planen som helhet är uppdaterad. VA-planen 
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ska i samband med översynen också skickas till kommunfullmäktige för antagande.  
 
Översynen ska samordnas med den planeringsstrategi som ska tas fram en gång per 
mandatperiod i samband med aktualiseringen av kommunens översiktsplan. Den strategiska 
VA-gruppen ansvarar för att översiktsplanen och VA-planen är samstämmiga och att 
eventuella justeringar som behöver göras kommer med i planeringsstrategin. I de fall VA-
planen och översiktsplanen inte skulle vara samstämmiga, gäller översiktsplanen.  

VA-planens uppbyggnad 
VA-planen har tagits fram i tre steg. Först har en VA-översikt tagits fram som beskriver 
nuläget, förutsättningar samt styrkor och utmaningar för VA i Ulricehamns kommun. Sedan 
har en VA-policy utformats för att visa kommunens viljeriktning och för att fungera som en 
grund för prioriteringar. Sedan har fyra delplaner arbetats fram. En för utbyggnad av allmänt 
VA, en för den allmänna VA-anläggningen och en för enskilt VA, tillsammans med riktlinjer 
för dagvattenhantering. Konsekvensanalyser av delplanerna har gjorts, och en plan för 
uppföljning och revidering av VA-planen finns. 

 

Figur 1. VA-planens uppbyggnad. 

Miljömål och hållbarhetsmål 
VA-planen bidrar till uppfyllanden av följande nationella miljömål med tillhörande regionala 
tilläggsmål för Västra Götaland:  

 Ingen övergödning 
- Minskade utsläpp av kväve 
- Minskade utsläpp av ammoniak 
- Minskad transport av näringsämnen i vattendrag  

 Levande sjöar och vattendrag 
- Skyddade ytvattentäkter 
- Säkrade drickvattenresurser 

 Grundvatten av god kvalitet 
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En annan utgångpunkt är de globala hållbarhetsmålen där en god och hållbar hantering av 
vattenresurser och avloppsvatten är en viktig del. De mål som denna VA-planering bidrar till 
att uppfylla är: 

 3. God hälsa och välbefinnande 

- Minskade sjukdomsfall på grund av kontaminering av vatten. 

 6. Rent vatten och sanitet för alla 

- Planeringen har direkt inverkan på att alla som bor och vistas i kommunen har 
tillgång till dricksvatten och avlopp av tillräcklig kvalitet och kvantitet. 

 11. Hållbara städer och samhällen 

- Hållbara VA-lösningar minskar städernas negativa miljöpåverkan per person. 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

- En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, 
hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad 
påverkan från farliga kemikalier. 

 

 
Figur 2. De globala hållbarhetsmålen. 

Lagar och regler 
Vattenförsörjning och avloppshantering berörs av många olika lagar och regler. De viktigaste 
beskrivs nedan. 

EU:s ramdirektiv för vatten 
EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet 
och tillgång på vatten. Fem vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av 
vattendirektivet i Sverige och kartlägger vattnets status, tar fram miljökvalitetsnormer för 
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vatten och åtgärdsprogram för att förbättra vattenstatusen. De åtgärder som kommunerna 
ska genomföra är bland annat VA-planering, skydd av vattentäkter, tillsyn av enskilda avlopp 
och detaljplanering och bygglov med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, vattenförekomster och 
miljökvalitetsnormer 
I arbetet med vattenförvaltningen har sjöar, vattendrag, kustområden och 
grundvattenförekomster definierats som olika vattenförekomster. Alla sjöar, vattendrag osv 
är inte vattenförekomster utan det är kopplat till storlek och avgörs av vattenmyndigheterna 
som i sin tur tolkar definitionen av vattenförekomst i EU:s vattendirektiv. 
Vattenförekomsternas nuvarande status (ekologisk och kemisk), det vill säga dess 
miljötillstånd, har därefter bedömts enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, 
otillfredsställande och dålig status. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla 
vattenförekomster ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god ekologisk status och 
miljökvalitetsnormen god kemisk status, år 2015. På de platser där detta ansetts tekniskt 
omöjligt har tidsfrist införts till år 2021 och längst till år 2027.  Statusen på 
vattenförekomsterna och deras miljökvalitetsnormer bedöms och klassificeras enligt Havs- 
och Vattenmyndigheten föreskrifter för klassificering och bedömning avseende ytvatten. 
Miljökvalitetsnormer och bedömning av status av grundvatten genomförs enligt SGU:s 
föreskrifter. 

Miljöbalken (1998:808) 
Miljöbalken reglerar allt utsläpp av avloppsvatten, med utgångspunkt i begreppet hållbar 
utveckling. Lagen anger att avloppsvatten ska renas och tas om hand så att inte olägenheter 
för människors hälsa eller miljön uppstår. Resurshushållning är också en viktig princip i 
miljöbalken, vilket bland annat innebär kretslopp av näringsämnen från avlopp. Alla 
vattentäkter omfattas även av miljöbalken. Om en vattentäkt har förorenats av 
omkringliggande verksamhet kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att orsaken till 
problemen ska åtgärdas. 

Plan- och bygglagen (2010:900) 
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planering av mark och vatten och om 
byggande. Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade. Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till bland annat möjligheter till god vattenförsörjning och avloppshantering. Kommunen är 
skyldig att planera bebyggelsen så att detta uppnås, bland annat genom detaljplaner. 
Kommunen beslutar också om bygglov i enlighet med plan- och bygglagen. 

Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ansvara för vatten- och 
avloppsförsörjningen om denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas i ett större 
sammanhang. I områden där en sådan skyldighet uppstår upprättar den kommunala VA-
huvudmannen verksamhetsområden. Lagen reglerar också förhållandet mellan 
fastighetsägaren och VA-huvudmannen, och ansvarsfördelningen dem emellan. 
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Dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) 
Livsmedelsverkets författningssamling redovisar via dricksvattenföreskrifterna krav på bland 
annat beredning, distribution, egenkontroll, provtagningsregler, åtgärder vid 
kvalitetsförsämring och kvalitativa gränsvärden för dricksvatten från vattenverk som 
levererar mer än 10 m3/dag eller som försörjer fler än 50 personer. Levereras dricksvattnet 
som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dock 
dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras. 

Livsmedelslagen (2006:804) 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Hanteringen av vatten i vattenverk och 
livsmedelsanläggningar, samt distributionen av vatten regleras i livsmedelslagen och i 
förordningar kopplat till lagen.  

Anläggningslagen (1973:1149) 
Anläggningslagen gäller för gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, det vill säga 
anläggningar för flera hushåll, som inte ägs och drivs av den kommunala VA-huvudmannen. 
Anläggningslagen anger under vilka förutsättningar det går att bilda en 
gemensamhetsanläggning och hur processen ska gå till. 

Ansvar för VA-försörjningen 
Kommunens ansvar 
Kommunens verksamhetsområden för vatten och avlopp omfattar 18 orter. Inom de 
tätbebyggda områdena är kommunen ansvarig för dricksvattenförsörjningen samt 
hanteringen av dagvatten och spillvatten. Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun 
är lokal tillsynsmyndighet för spill, dag- och avloppsvatten. Kommunens ansvar för VA-
försörjningen omfattar även den översiktliga strategiska planeringen. Kommunfullmäktige är 
kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för kommunens VA-
försörjning. Det innebär bland annat att fastställa VA-planen, och besluta om VA-
verksamhetsområde, VA-taxa, översiktsplan med mera.  

VA-huvudmannens ansvar 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) är huvudman för den allmänna VA-anläggningen i 
Ulricehamns kommun. Allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, ett så kallat verksamhetsområdet. I den allmänna VA-anläggningen 
ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt 
andra anordningar som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på det sätt som avses. I 
den allmänna anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som 
huvudmannen har bestämt för varje fastighet. Huvudmannen ansvarar för alla arbeten och 
kostnader för den allmänna anläggningen. 

Den enskildes ansvar 
Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knuten till fastigheten och inte till 
fastighetsägaren. Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten 
dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar som tappventiler 
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och tvättställ som anslutits till sådan ledning. En VA-installation ingår generellt inte i den 
allmänna anläggningen.  

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens 
VA-installation går i förbindelsepunkten, alltså den punkt där inkoppling av fastighetens 
ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.  

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen. Anordning 
som behövs för en eller några få fastigheter, som anordning för tryckstegring av vatten eller 
pumpning av avloppsvatten, bekostas generellt av vederbörande fastighetsägare. 
Fastighetsägaren är också skyldig att erlägga avgift i enlighet med gällande VA-taxa.  

Fastigheter som är belägna utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning ansvarar 
för att ordna VA-försörjning på egen hand med en enskild anläggning. Anläggningen ska då 
uppfylla gällande miljökrav och andra krav. När kommunen är fastighetsägare har 
kommunen samma ansvar och skyldigheter som övriga fastighetsägare.  

Grupper av fastighetsägare kan skapa gemensamma VA-lösningar i form av 
gemensamhetsanläggningar som normalt förvaltas av en samfällighetsförening. Ansvaret för 
en fungerande VA-anläggning ligger då hos föreningen. Varje enskild fastighetsägare 
omfattas av de skyldigheter som följer av föreningens stadgar. Dessa gemensamma 
anläggningar betraktas som enskilda anläggningar.  

VA-översikt 

Syfte 
Översikten innehåller den information som är mest relevant för att se nuläge, framtida 
utveckling och behov av VA-frågor samt vattenresurshantering. Översiktens funktion i VA-
planen är att ge en nulägesbeskrivning vad gäller allmänt VA, enskilt VA, dagvatten, 
hantering av skyfall och översvämningsrisker, beskrivning av vattenkvaliteten, 
vattenresurserna, avfallshantering från avlopp, markföroreningar samt bebyggelse och 
förväntad bebyggelseutveckling i kommunen. VA-översikten beskriver vidare de faktorer som 
påverkar VA-planeringen, så som lagar och regler samt ansvarsfördelning för VA-
försörjningen i kommunen.  

I översikten ska VA-hanteringens miljöpåverkan framgå, kopplat till miljökvalitetsnormer för 
vatten. Styrkor och utmaningar med nuvarande VA-försörjning ska också beskrivas. VA-
översikten ska gå igenom kommunens förutsättningar för VA nu och i framtiden och vara 
grunden för VA-policy och handlingsplaner. 

Översikten ger underlag för att bedöma vilka frågor kopplade till VA och 
vattenresurshantering som behöver uppmärksammas i kommunens planering. 
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Underlag 
I översikten har den kunskap som finns i kommunen gällande VA-frågor och vattenresurser 
sammanställts. 

Skyfallskartering för centralorten är utförd av WSP. Denna är daterad 2019-09-11 och 
innehåller information om rinnvägar och översvämningskänsliga områden att beakta i 
planeringen. 

Tillsynsplanering och behovsutredningar för tillsynen av enskilt VA innehåller information 
om resurser och tillsynstakt/åtgärdstakt på enskilda avlopp vilket har beaktats i översikten. 

Vattenförsörjningsplanen från 2009, daterad 2010-07-06 och framtagen av Sweco, 
innehåller information om kommunens vattentillgångar och vilken kapacitet och kvalitet på 
dricksvatten som finns i kommunen.  

Översiktsplanen från 2015 innehåller planer för kommunens utveckling och behov av 
utbyggnad av VA. Arbetet med en ny översiktsplan har pågått parallellt med framtagandet av 
VA-planen. Arbetsmaterialet från denna har också använts som underlag. 

Övriga dokument som använts är:  

 Avfallsplanen (2006) 

 Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA 07) 

 Verksamhetsområden för allmänt VA 

 Befolkningsprognoser 

 Beskrivning av vattenverk och avloppsverk 

Bebyggelse och utveckling 
Ulricehamn är en attraktiv boendekommun med centralorten vid sjön Åsunden och en 
levande landsbygd med många små orter. Ulricehamns kommun är del av en 
arbetsmarknadsregion där också Borås, Tranemos, Marks, Svenljungas och Herrljungas 
kommuner ingår. En stor del av arbetspendlingen sker mellan framförallt Ulricehamn, Borås 
och Jönköping på andra sidan länsgränsen i öster.  

Befolkningsutveckling 
Vad som händer i regionen påverkar befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun. Även 
omvärldsläget i stort har de senaste åren påverkat befolkningsutvecklingen i kommunen. I 
samband med att ett relativt stort antal flyktingar kom till Sverige under åren 2015–2017 har 
Ulricehamn upplevt en historiskt stor befolkningsökning. 2017 sticker ut som ett rekordår för 
kommunen med en befolkningsökning på 409 invånare. 
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I befolkningsprognosen konstateras att de avgörande förklaringsfaktorerna bakom 
utvecklingen åren 2015–2017 är den omfattande invandringen och att det har byggts många 
nya bostäder i kommunen samtidigt som efterfrågan på bostadsmarknaden har varit hög.  

Vid årsskiftet 2019–2020 var kommunens folkmängd 24 704 personer enligt SCB. Mellan 
åren 2000–2020 ökade invånarantalet i kommunen totalt sett med strax över 2000 
personer. Denna ökning skedde nästan uteslutande i Ulricehamns tätort där befolkningen 
ökade från 9065 till 11 399 personer. Befolkningsutvecklingen i kommunens övriga 11 
tätorter uppgick under samma period till endast 139 personer, från 5472 till 5604. I 
kommunens senaste befolkningsprognos som sträcker sig från 2019-2028, se tabell nedan, 
beräknas folkmängden uppgå till 26 465 år 2028. I kommunens översiktsplan presenteras 
kommunens ambitioner för den långsiktiga bebyggelseutvecklingen fram till 2040.  

 

Tabell 2. Prognos för Ulricehamns folkmängd i olika åldrar. 

Pri
nci
per 
för 
lok
alis
eri
ng 
och 
be
byg
gel

seutveckling  

I detta avsnitt redogörs för gemensamma principer för lokalisering och bebyggelseutveckling.  

Följande principer nedan har tillämpats för lokalisering av ny bebyggelse i samband med 
framtagandet av kommunens översiktsplan. I de fall översiktsplanen och VA-planen skulle 
skilja sig åt är översiktsplanen överordnad.  
 

 Attraktiva lägen där vi använder och utvecklar befintlig infrastruktur, 
kommunikationer och service så långt som möjligt. 

 Ingen exploatering som tar i anspråk naturvärden. Undvik exploatering i områden för 
friluftsliv och områden med funktioner av betydelse för biologisk mångfald samt 
gröna kilar. God tillgänglighet från bostäder till grönområden ska eftersträvas. 
Exploatering inom strandskyddade områden ska göras med hänsyn till allmänhetens 
tillgång till strandkanten och naturvärden. 
 

 Översiktsplanen föreslår ingen exploatering som riskerar medföra att nuvarande 
vattentäkter eller grundvattenförekomster som är intressanta för kommande 

 
Ålder  

2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  

0  267 264 267 272 275 276 277 276 274 273 
1-5  1384 1394 1420 1401 1432 1453 1460 1465 1465 1464 
6-9  1133 1143 1123 1207 1214 1211 1236 1210 1227 1241 
10-12  878  859 922 896 892 888 915 961 949 958 
13-15  858 902 878 902  887 945 920 913 908 932 
16-18  856 879 878 882 925 902 920 906 955 932 
19-24  1493 1495 1532 1578 1607 1611 1608 1640 1608 1621 
25-29  1450 1391 1377 1326 1318 1327 1336 1330 1339 1341 
30-44  4156 4234 4297 4427 4518 4568 4597 4615 4641 4661 
45-64  6368 6381 6389 6394 6408 6426 6476 6523 6533 6540 
65-79  4260 4323 4372 4417 4416 4418 4387 4377 4349 4359 
80-84  756 799 841 886 925 992 1056 1083 1140 1154 
85+  803 794 796 790 828 844  871 904 932 989 

Summa  24 662 24 860 25 090 25 376 25 643 25 862 26 058 26 202 26 320 26 465 
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vattenbehov förorenas.  
 

 Värna och utveckla den blåa och gröna infrastrukturen. 
 

 Prioritera lägen med möjlighet till fjärrvärmeanslutning och fortsatt utbyggnad av 
fjärrvärmesystemen. 
 

 Teknisk försörjning avseende bland annat avfall, vatten och avlopp ska gå att lösa på 
ett godtagbart sätt med tanke på god hushållning med resurser. 
 

 Närhet till kollektivtrafikstråk eftersträvas vid nya bostadsområden. 
 

 Undvik exploatering som hindrar en framtida järnvägsutbyggnad. 
 

 Ingen exploatering som skadar fornlämningar av betydelse. Undvik exploatering som 
kan skada kulturmiljövärden. Eftersträva förändringar som kan utveckla 
kulturmiljön. 
 

 Undvik exploatering av jordbruksmark och tillämpa en begränsad exploatering av 
skogsmark. 
 

 Närhet till livsmedelsaffär och/eller skola i närheten av nya bostadsområden 
eftersträvas. 
 

 Nya bostäder endast i lägen som ligger ovanför de högsta vattennivåer som beräknats 
med hänsyn till klimatförändringarna eller där marken går att höja till samma nivå. 
 

 Trafikslaget gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras före bil vid förtätning och 
expansion. Alla ska ha möjlighet att nå viktig service samt bostäder och områden för 
lek och rekreation med gång och cykel. 
 

 Nya verksamhetsområden föreslås i goda kommunikativa lägen. 
 

 Möjlighet att ordna säkra gång- och cykelvägsförbindelser till närmaste tätort. 
 

 Stadsomvandling som förutsätter omlokalisering av störande verksamheter från 
centrala delar av centralorten, till andra lägen.  

Bebyggelseutveckling i tätort 
Bebyggelseutvecklingen i Ulricehamns kommun sker till största delen i tätorterna, främst i 
centralorten Ulricehamn. I kommunens översiktsplan är den övergripande strategin att 
bebyggelseutvecklingen fortsättningsvis i första hand ska ske inom och i direkt anslutning till 
kommunens 12 tätorter. Majoriteten av tätorterna ligger i det så kallade ”korset” som utgörs 
av väg 40, 46 och 157. På grund av denna geografiska realitet har vägarna en viktig betydelse 
för hela kommunen. Det är i korset som bebyggelseutveckling koncentreras. 

I översiktsplanen har en fördjupad beskrivning av markanvändningen gjorts för ett antal 
tätorter. I dessa orter pekas såväl befintliga områden som nya områden för bebyggelse ut.  

Kommunens tätorter listas nedan: 
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Figur 3. Sjöar, vattendrag och tätorter i Ulricehamns kommun.
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Ulricehamn – centralort 
Centralortens behov av fortsatt utveckling lyfts särskilt fram för att klara av att möta en ökad 
befolkning. Centralortens befolkning utgör år 2020 strax under hälften av kommunens totala 
invånarantal, alltså cirka 11 000 personer. Centralorten kommer fortsatt att vara den 
kommunala kärnan ned högst andel nybyggnation och etablering av verksamheter.  

Centralorten föreslås växa i sydlig, östlig och västlig riktning. Ny bostadsbebyggelse föreslås 
framförallt i de sydliga och västliga riktningarna medan nya verksamhetsområden i huvudsak 
föreslås i östlig riktning kring Hössnamotet längs riksväg 40. Omvandling och förtätning av 
områden inom den befintliga tätorten föreslås också. Det gäller framförallt i det nuvarande 
industriområdet Karlsnäs, i industriområdet kring Bronäs samt i området Brunnsbo- 
Fiskebacken som omfattar det befintliga reningsverket och väveriet. Planprogram finns 
framtagna för Bronäs och Brunnsbo-Fiskebacken.  

Bebyggelseutveckling utanför tätort 
Nya bostäder på landsbygden välkomnas. Så länge det rör sig om samma omfattning av 
nybyggnation på landsbygden som kommunen haft under de senaste åren, omkring 5–10 
stycken per år utspridda i kommunen, behövs inga generella restriktioner utan varje enskilt 
fall prövas med bygglov. Vid ett större bebyggelsetryck inom ett enskilt område behövs en 
detaljplan. 

Det är även positivt med en utveckling av verksamheter i mindre omfattning i andra lägen, 
tillexempel i områden som pekas ut för landsbygdsutveckling i strandnära områden, så 
kallade LIS-områden. I tabellen nedan finns LIS-områden i kommunen listade. 

 
Tabell 3. Områden för landsbygdsutveckling i strandnära områden. 

Område Befintliga bostäder Planerade bostäder Vatten och avlopp 
1. Mogdens 
fritidshusområde, 
Hökerum 7:7 

Cirka 50 bostäder 10–15 bostäder Avlopp förväntas anslutas till 
Hökerum, 700 meter. Kommunalt 
sommarvatten finns. VA-utredning 
gjord. 

2. Vings Sjögården 1:3 m fl Cirka 50 bostäder 30–50 bostäder Enskilda anläggningar. VA-
utredning gjord. 

3. Vings-Torp 1:3 Obebyggt 80 bostäder Områdets exploatering förutsätter 
gemensam allmän eller enskild 
VA-lösning. 

4. Mastunga 1:5 10–15 bostäder  5–10 bostäder Enskilda anläggningar. 
6. Fästeredssund 1:24 m fl Cirka 30 bostäder 5–10 bostäder Blandad VA-situation, enskilda och 

gemensamma lösningar. 
Kommunalt avlopp ej troligt. 

7. Centrala Vegby 4:74, 
4:100 och 4:126 

Obebyggt 60–70 bostäder Vatten och avlopp förutsätts 
anslutas till befintligt allmänt 
ledningsnät i Vegby. 
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8. Vegby Udden, Vegby 1:7 Cirka 50 bostäder 30 bostäder VA-situationen blandad med 
enskilda och gemensamma 
lösningar. Tryckledning för avlopp 
finns i direkt anslutning till 
området, kommunal anslutning 
kan vara möjlig. Utrymme för 1200 
pe. 

9. Rånnaväg 17:1, 12:1 m.fl. 10–20 bostäder 10–20 bostäder Enskilt VA troligast. Allmänt VA 1–
2 kilometer bort med kapacitet för 
1200 pe. 

10. Strängsered 8:1 Obebyggt 5-10 bostäder Avlopp förutsätts anslutas till 
befintligt allmänt ledningsnät i 
Strängsered. Kommunal 
avloppsanläggning finns i 
Strängsered, cirka 500–800 meter 
till pumpstation, området ansluts 
till denna. 

13. Hökerum Udden Obebyggt 20–40 bostäder. Kommunalt VA finns inom 200 
meter. 

Slutsatser 
Kommunen växer och behovet av att bygga ut VA är kopplat till befolkningstillväxt.  

Styrkor 
 Ny översiktsplan är under framtagande och har en tidshorisont fram till år 2040.  

 Kommunen växer. Ökningen sker främst i områden med tillgängligt kommunalt VA.  

 Inflyttningen till kommunen är stadig. 

Utmaningar 
 Strandnära utbyggnad behöver bra förutsättningar för enskilt avlopp för att inte 

påverka recipienter med mer näringsämnen. 

 Ny VA-teknik, hur mycket mer plats behövs för framtida reningsverk generellt? 

- Framtida slamhantering 

- Torhult har platsbrist för VA. 

 Släckvattentillgång i höglänta områden kan bli ett problem i torrare klimat. Hur ska 
detta fångas upp i detaljplaner och bygglov? 

 Det nya industriområdet på Rönnåsen, hur ska vattenförsörjningen se ut där? 

 Hökerums nya industriområde ligger inom vattenskyddsområde, och saknar 
kommunalt VA.  

 Snabba flöden vid häftiga regn, ny problematik i och med klimatpåverkan. Hur tas 
detta om hand i detaljplaner och bygglov? 

 Utbyggnadstakten av reningskapacitet och bostadsbebyggelse behöver anpassas till 
varandra. 
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Allmän VA-försörjning 
UEAB, Ulricehamns Energi AB, är ett aktiebolag som ägs av Ulricehamns kommun. UEAB är 
huvudman för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen inom Ulricehamns kommun. 
Förutom VA ansvarar UEAB för byggande och underhåll av stora delar av den 
samhällsnyttiga infrastrukturen i kommunen.  

Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun är lokal tillsynsmyndighet för 
dricksvattenförsörjningen och för samtliga avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät i 
kommunen.  

Verksamhetsområden 
Fastighetsägare inom ett beslutat verksamhetsområde för allmänt VA har rätt att få sin 
fastighet ansluten till den allmänna anläggningen. Fastighetsägaren är i sin tur skyldig att 
betala de avgifter som är fastställda av kommunfullmäktige. Verksamhetsområdenas 
utbredning kan variera beroende på om den allmänna anläggningen omfattar dricksvatten, 
spillvatten och/eller dagvatten. Verksamhetsområde för avlopp omfattar både dag- och 
spillvatten. 

Samtliga verksamhetsområden inom kommunen innefattar dricksvatten och avloppsvatten 
förutom verksamhetsområde Strängsered som enbart har spillvattenavlopp samt Torhults 
verksamhetsområde som enbart har avlopp. Detta illustreras i Figur 4 nedan. I både 
Strängsered och Torhult finns mindre gemensamma anläggningar för dricksvatten men i 
huvudsak hämtas dricksvatten ur egen brunn.   
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Figur 4. Verksamhetsområden år 2020 för den allmänna VA-försörjningen i kommunen. 

Ekonomi 
Allmänt VA finansieras av VA-taxan som består av två delar. Den ena delen är 
brukningsavgifter som är en löpande och rörlig avgift som ska täcka kostnaden för 
vattenförbrukning, omhändertagande av dag- och spillvatten och drift och underhåll av VA-
anläggningen. Den andra delen är anläggningsavgifter som är en engångsavgift som betalas i 
samband med att en förbindelsepunkt för vatten och avlopp är upprättad och meddelad till 
fastighetsägaren. Anläggningsavgift kan också uppkomma om det sker förändringar på 
fastigheten, som tillexempel om- eller tillbyggnad.  

Principen för avgifter för allmänna vattentjänster är att de inte får överskrida det som behövs 
för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningar. För att 
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intäktssidan ska kunna möta kostnadssidan i enlighet med vattentjänstlagens krav på 
nollresultat, krävs att VA-taxan håller en riktig nivå. 

Det är eftersträvansvärt att taxehöjningar för allmänt VA ska vara skäliga, kontinuerliga och 
förutsägbara och en översyn av taxenivån sker därför varje år. Med en god framförhållning 
och planering kan ”chockhöjningar” undvikas och en mer jämn och kundvänlig 
taxeutveckling kan planeras. Det är också viktigt att kalkylen för anslutningsavgifter tar 
hänsyn till kommande VA-utbyggnadsplan. Dock finns det inget som säger att VA-
verksamheten inte kan skattefinansieras.  

Den nuvarande utformningen av VA-taxan antogs 2010 efter en större revidering av den 
tidigare taxan från 1970. Taxan godkänns årligen av styrelsen för UEAB samt i 
kommunfullmäktige. 

Beredskap  
I dagsläget, år 2020, finns det två personer på UEAB som sitter i beredskap dygnet runt, året 
runt. Personalen har möjlighet att koppla upp sig digitalt för driftkontroll över samtliga 
anläggningar. Det finns också ett journummer för allmänheten. Uppföljning av senaste 
dygnets händelser sker dagligen på morgonmöten. I övrigt finns beredskap från andra delar 
av UEAB som vid behov går att nyttja. UEAB har ett centralförråd med material för rörläckor. 
Här finns också en speciell avdelning för renvattenutrustning som kan nyttjas vid behov. 

Dricksvattenförsörjning 
Detta avsnitt har sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
och återfinns i bilaga 5 tillhörande dokumentet ”Strategisk VA-plan - Delplaner”.  

Avloppsförsörjning 
I Ulricehamns kommun finns elva avloppsreningsverk (ARV) och tre 
infiltrationsanläggningar som är kopplade till den allmänna VA-försörjningen, se tabell 6 
nedan. 

Reningsverken är idag helt automatiserade men har daglig tillsyn. Till varje verk finns ett 
egenkontrollprogram med fastställda rutiner. All övervakning sker genom det överordnade 
systemet och vid behov kan pumpar och andra nivåer ställas om. För alla viktiga funktioner 
finns larm installerat på varje processteg. Under kvällar, nätter och helger finns det alltid en 
person i beredskap som snabbt kan koppla upp sig mot reningsverkets system.  
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Tabell 4. Allmänna avloppsanläggningar i Ulricehamns kommun 2020, typ av anläggning, antal 
anslutna fysiska personer, dimensionering i personekvivalenter och recipient. 

Anläggning Typ av anläggning Antal 
anslutna 
personer (p) 

Dimension
ering(pe) 

Recipient 

Gällstad Avloppsreningsverk 1 800 3 000 Sämån 

Hulu Avloppsreningsverk 480 1 000 Yttre åsunden 

Hökerum Avloppsreningsverk 690 1 300 Viskan 

Hössna Avloppsreningsverk 145 400 Ätran 

Köttkulla  Infiltrations-
anläggning 

120 160 Jälmån 

Marbäck Avloppsreningsverk 450 1 000 Pinebobäcken 

Nitta Avloppsreningsverk 340 600 Viskan 

Strängsered Infiltrations-
anläggning 

50 125 Strängseredssjön 

Timmele Avloppsreningsverk 2 020 3 000 Ätran 

Torhult Avloppsreningsverk 50 125 Nissan 

Torsbo Infiltrations-
anläggning 

120 250 Stenkista 

Trädet Avloppsreningsverk 260 (33 kg 
BOD/dygn) 

Ätran 

Ulricehamn Avloppsreningsverk 11 095 12 500 Åsunden 

Älmestad Avloppsreningsverk 195 300 Viskan 

 

Nytt avloppsreningsverk i Vist 
Nuvarande reningsverk i Ulricehamn etablerades på 1950-talet och börjar närma sig slutet av 
sin tekniska livslängd. För att klara befolkningsökningen krävs ett större verk vilket är 
planerat till Vist, strax norr om centralorten. Det nya verket beräknas vara klart år 2030 och 
ska vara förberett för att även kunna ersätta kommunens näst största reningsverk i Timmele 
samt även i framtiden Hökerums, Älmestads, Nittas och Trädets avloppsreningsverk. 
Sammantaget skulle då cirka 3/4 av kommunens reningsverksamhet ske på samma 
anläggning med modernare teknik och högeffektiv drift vilket skulle bli en miljöförbättring 
för recipienten Åsunden. Det nya verket ska alltså föra det renade vattnet till Åsunden då 
Ätran inte bedöms tåla den belastningen. Detta gynnar också näringsämnesbelastningen i 
Ätran.  

Vid analys av aktuella och kommande detaljplaneprojekt enligt kommunens planprioritering 
noteras att detaljplanerna möjliggör för en befolkningsutveckling i Ulricehamns tätort fram 
till 2030 som är större än i nuvarande befolkningsprognos. Ett nytt reningsverk planeras 
vara färdigt år 2030 för att kunna möta den ökade befolkningsutvecklingen. 

Kommunens befolkningsprognos redogör för följande tre scenarier mellan 2019-2030: 
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 Dämpad prognos: 13 142 invånare år 2030. En ökning med 1249 personer. 

 Huvudprognos: 13 931 invånare år 2030. En ökning med 2038 personer. 

 Målprognos: 14 766 invånare år 2030. En ökning med 2873 personer. 

Detaljplanerna beräknas möjliggöra för en befolkningsutveckling med cirka 5 539 personer 
fram till år 2030. Detta skulle innebära att Ulricehamns tätort vid utgången av 2029 har en 
befolkning på cirka 16 634 personer. Viktigt att påpeka är att antalet invånare i tätorten är 
något högre än antalet anslutna till kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Kommunens befintliga reningsverk klarar inte denna kraftiga teoretiska befolkningsökning. 
Kapaciteten bedöms överskridas redan 2023/2024 vid en maximal utbyggnad enligt 
planprioriteringen.  

Utbyggnaden av bostäder bedöms inte kunna följa den takt som görs teoretiskt möjlig genom 
detaljplanerna. Detta då konjunktur och marknadseffekter kan antas ha en dämpande verkan 
på utbyggnadstakten som blir mer utspridd över åren. SWECO noterar i sin utredning att den 
tilltänkta utbyggnadstakten som möjliggörs genom detaljplanerna hade inneburit en 50%-ig 
befolkningsökning under 10 år, fram till 2030. Detta motsvarar den ökning som Trosa 
kommun hade under 2020, 4,2%, vilket var den största befolkningsökningen i landet det 
året. Att Ulricehamn kommer vara bland de kommuner som växer mest i Sverige tio år i rad 
är mycket optimistisk. Den beräknade belastningsökningen på reningsverket enligt 
befolkningsprognosen bedöms som ett troligare scenario konstaterar SWECO i sin rapport 
från 2021.  

Utifrån beräkningar gjorda av SWECO bedöms befintligt reningsverk klara kapaciteten till 
2030 enligt befolkningsprognosen givet att kapacitetshöjande åtgärder genomförs. 

Utifrån erfarenhet kan det konstateras att ett antal detaljplaner och byggprojekt kommer att 
försenas av ännu okända faktorer. De nämnda effekterna kan idag inte kvantifieras 
ytterligare utan måste noggrant följas upp och slutligt analyseras i samband med att 
planeringsstrategin för kommunens fortsatta översiktsplanering kommer tas fram och 
beslutas under 2023. Kommunen behöver då ta ställning till om utbyggnadstakten för 
bostäder i centralorten behöver bromsas eller spridas ut över perioden fram till 2030. 
Kommunen har möjlighet att i vissa större detaljplaner styra utbyggnadstakten genom att 
markanvisa tomter för byggnation. 

Avloppspumpstationer 
Alla kartor, ledningssträckor med mera finns samlat i VA-databasen, Vabas, som är 
Ulricehamns Energis verksamhetssystem för VA. Information om pumpstationer finns till 
viss del samlat i Vabas, dock uppges informationen inte vara fullständig på alla komponenter. 
Mer info finns i VA-driftavdelningens övervakningssystem, Scada. Det är avdelningens 
drifttekniker som bevakar pumpstationernas status. 

De flesta pumpstationerna är i dag helt automatiserade. Till varje pumpstation finns ett 
egenkontrollprogram med fastställda rutiner.  



      

 
 
 
 

28 

Ledningsnät dricksvatten och spillvatten 
Den kommunala utbyggnaden av ledningsnätet i Ulricehamns tätort startade 1914. Nätet har 
därefter vuxit successivt och i dagsläget uppgår den totala längden av huvudledningar i 
kommunen till 230 kilometer vattenledningar, 200 kilometer spillvattenledningar och 130 
kilometer dagvattenledningar.  

Den som är ansluten till vatten och avlopp har ansvar för ledningar på sin fastighet/tomt och 
ut till förbindelsepunkt som oftast ligger en halv meter utanför tomtgräns. 

Det är utifrån Vabas som beläggningsplaner, exploateringsplaner, reinvestering och 
underhåll av ledningsnätet avgörs. Underhållsplanering av ledningar sker även utifrån 
spolning och filmning av VA-nätet. Om det framkommer att det finns störningar, läckage 
eller stopp så läggs detta in direkt i Vabas, vartefter bedömning görs av hur akut åtgärden bör 
hanteras. En femårig saneringsplan utgör underlag som revideras vid behov. Planering sker 
också för rotskärning och för förebyggande underhåll med luft och vattenspolning. UEAB 
hanterar kundklagomål i ett separat system.  

Läcksökning utförs enligt rutin ”läcksökning UEAB”. Sökningen sker med hjälp av VA-
verksamhetens styrsystem där UEAB studerar förbrukningar på olika sektioner, 
lyssningsloggrar, observationer ovan mark, brunnar, spindellyssning, marklyssning, 
korrelation mellan ventiler och lyssning på vattenmätare. Planering sker också för 
rotskärning och för förebyggande underhåll med luft och vattenspolning för spillvattenätet. 
UEAB har ingen hydraulisk spillvattenmodell och ser inget behov av en sådan inom den 
närmsta framtiden.  

Dagvattennät  
Det allmänna ledningsnätet för dagvatten består av cirka 13 mil huvudledningar för endast 
dagvatten, fördelade på 19 av kommunens 20 VA-verksamhetsområden, där undantaget är 
Strängsered som endast har verksamhetsområde för spillvatten. Ledningsnätet är i huvudsak 
allmänt med undantag för vissa sträckor i och utmed statliga vägar där Trafikverket är 
väghållare.  

Nästan hälften av allt vatten som skickas från kommunen till avloppsverken är 
tillskottsvatten, det vill säga dagvatten, ytvatten eller grundvatten, som är felkopplat eller har 
läckt in i spillvattenledningarna. Det finns en kartläggning över områden som bedöms ha 
särskilt hög mängd tillskottsvatten. För dessa områden finns en översiktlig planering för 
åtgärder som syftar till att vidare utreda och minska mängden tillskottsvatten. En minskad 
mängd tillskottsvatten skulle effektivisera reningen, minska kostnaderna för pumpning till 
avloppsverken, förbättra kapaciteten i ledningsnätet och minska risken för bräddningar. 
Dessutom bidrar det till att undvika behov av utbyggnad av kapaciteten i de kommunala 
reningsverken. Många av kommunens pumpstationer rustas för närvarande upp för att möta 
framtida krav på kapacitetsökning kopplat till ökad befolkningsmängd. 

Framtida klimatförändringar kommer att ställa ytterligare krav på dagvattennätet både vad 
gäller kapacitet och utformning.  
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Slutsatser 
Kapaciteten i nuvarande anläggningar är generellt sett tillräcklig för nuvarande belastning. 
Det gäller både för vattenverk och avloppsreningsverk.  

Styrkor 
Detta avsnitt har sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
och återfinns i bilaga 5 tillhörande dokumentet ”Strategisk VA-plan - Delplaner”.  

Utmaningar 
Detta avsnitt har sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
och återfinns i bilaga 5 tillhörande dokumentet ”Strategisk VA-plan - Delplaner”.  

Enskild VA-försörjning 
Utanför det kommunala verksamhetsområdet så är VA-försörjningen som regel ordnad med 
enskilda vattenbrunnar och avloppsanläggningar. På vissa ställen är det kommunala 
verksamhetsområdet uppdelat ur ansvarshänseende - spillvattnet hanteras av kommunen 
men dricksvattnet är från egen brunn (enskilt vatten). Situationen kan även vara den 
omvända nämligen att kommunen tillhandahåller dricksvatten och spillvattnet hanteras 
enskilt. Utöver dessa finns det några områden utanför verksamhetsområdet som får 
kommunalt dricksvatten. Begreppet enskild VA-försörjning omfattar även dagvatten. De 
enda enskilda dagvattenanläggningar som finns är knutna till riksväg 40 och större 
hårdgjorda parkeringar.  

Enskilt dricksvatten 
I Ulricehamns kommuns vattenförsörjningsplan från år 2009 framgår att det i områden 
utanför kommunens allmänna verksamhetsområden sker försörjning genom både 
samfälligheter och enskilda dricksvattenanläggningar. I Tabell 7 nedan redovisas 
vattentäkter som ägs och drivs av samfälligheter inom Ulricehamn kommun.  

Större enskilda vattentäkter 
Tillsynen på de större enskilda vattentäkterna har varit begränsad till de som används inom 
verksamheter som omfattas av livsmedelslagstiftningen. Tillsynen utifrån miljöbalken har 
inte kunnat prioriteras för enskilda vattentäkter. De täkter som är enskilda eller 
gemensamma med en försörjning av mer än 50 personer eller ett uttag av 10 kubikmeter 
vatten per dygn ska skyddas precis som större vattentäkter skyddas av fastställda 
vattenskyddsområde. Kommunen har inte beslutat om några vattenskyddsområden med 
skyddsföreskrifter med stöd av förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 
de större enskilda vattentäkterna och det är idag inte klart hur det skyddet ska utformas.  
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Tabell 5. Vattentäkter som drivs som samfälligheter. 

Vattentäkt Utformning Försörjningsområde Nyttjare 

Alhammar Borrad i berg Alhammar fritidshusområde 60 hushåll 

Berga Borrad i berg Berga 1:6 10 hushåll + Industri 

Fläred Borrad i berg Fläred 1:16 Värdshus 

Frölunda Borrad i berg Frölunda 9 hushåll 

Hylsåsen Borrad i berg Hylsåsen 1:7 Lägergård hästar  

Knätte Borrad i berg Knätte 6 Hushåll 

Kårahagen Borrad i berg Kårahagen 1:2 Golfanläggning 

Näsboholm Borrad i berg Näsboholm 7 hushåll 

Rude Borrad i berg Rude-Tv.lund nedre  24 hushåll 

Sjögunnarsbo Borrad i berg Sjögunnarsbo 3:1 12 hushåll 

Strängsered Borrad i berg Strängsered  7 hushåll 

Torhult Borrad i berg Torhults vatten (ej i bruk) -  

Tvärredslund 1:9 Borrad i berg Tvärredslund 1:9 Kursgård 

Tvärredslund 2:2 Borrad i berg Tvärredslundslund 
fritidshusområde 

16 hushåll 

Mindre enskilda vattentäkter 
Det saknas statistik över antalet egna brunnar och vattenkvaliteten i dem. Om antalet 
enskilda brunnar är lika många som de enskilda avloppen är de cirka 4 300 stycken. Viss 
rådgivning kopplat till enskilda brunnar sker på kommunens miljöenhet. Analyser av vatten i 
enskilda brunnar utförs av externa laboratorier. 

Provtagning under 90-talet med inriktning mot försurningsproblematiken gav inga 
geografiska trender utan visade på främst inläckage av ytligt grundvatten vid grunda 
jorddjup. När det gäller kväveföroreningar misstänks det finnas koppling till norra delarna av 
Ätradalen men problemen finns även i andra jordbruksområden. Risken för 
kväveföroreningar är större i grävda brunnar. Radon i grundvatten är kopplat till borrade 
brunnar, det finns inte några geografiska mönster för höga radonhalter utan det verkar bero 
på lokala variationer i berg och sprickförekomster. 

Enskilda avlopp 
Enskilda avlopp räknas som miljöfarlig verksamhet. Utanför det kommunala 
verksamhetsområdet för VA är det fastighetsägarens (verksamhetsutövarens) ansvar att ha 
en avloppslösning som uppfyller miljöbalkens krav.  

I Ulricehamns kommun uppskattas antalet enskilda avlopp år 2020 till cirka 4300 stycken. 
Av dessa uppskattas cirka 25–35 % av alla avloppsanläggningar vara godkända enligt lagens 
mening, det vill säga att de har gällande tillstånd samt en väl fungerande reningsfunktion. 
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Majoriteten av avloppsanläggningarna består av slamavskiljare med utsläpp till 
infiltrationsdiken och härstammar från 60- eller 70-talet. SMHI:s vattenwebb och analys- 
och scenarioverktyg för övergödning i Sötvatten har använts till en sammanställning av de 
enskilda avloppens bidrag av fosfor till sjöar och vattendrag. Uppdelat på avrinningsområden 
varierar de enskilda avloppens fosforbelastning mellan cirka 1,5 – 5,5 % av den totala 
tillförseln.  

Tillsyn och prövning 
Det är Ulricehamns kommuns miljö- och byggnämnd som ansvarar för tillsyn på befintliga 
avloppsanläggningar samt för tillståndsprövning av nya enskilda avloppsanläggningar. 
Tillsynen syftar till att minska andelen anläggningar som inte uppfyller miljöbalkens krav på 
rening och ska säkerställa att de enskilda avloppen håller en tillräcklig standard över tid. 
Miljöenheten har en relativt god bild av avloppens status i kommunen genom exempelvis 
arkivinventeringar.  

Ulricehamns kommuns miljöenhet genomför varje år en behovsutredning för 
myndighetsutövningen där tillsyn och prövning av enskilda avlopp ingår. Behovsutredningen 
visar att resursbehovet uppgår till cirka tre tjänster för att uppnå en hållbar utveckling genom 
åtgärder av bristfälliga avlopp.  

Tillsynen har lagts upp så att den enskilde fastighetsägaren ges fyra år från det att den första 
informationen går ut om att inventering kommer att ske, till dess att ett bristfälligt avlopp ska 
vara åtgärdat. Ett urval görs varje år av områden för tillsyn med hänsyn till de 
personalresurser som finns. För att bestämma i vilken ordning olika områden ska få tillsyn så 
används GIS. Prioriteringen av områden är riskbaserad och bygger dels på Länsstyrelsens 
GIS-stöd för prövning och tillsyn, och dels på kommunens register över enskilda avlopp. De 
faktorer som visat sig ge störst utslag i riskkartläggningen är befolkningstäthet och 
avloppsanläggningars ålder.  

De senaste åren har cirka 130 fastigheter per år valts ut för tillsyn. De som valts ut är i första 
hand de som nyttjas för permanentboende och som har avlopp äldre än 15 år. Tillsynen 
beräknas med nuvarande ambitionsnivå ge en åtgärdstakt omkring 4 %. Om varje enskilt 
avlopp ska åtgärdas när dess reningsfunktion inte längre är tillräcklig behöver åtgärdstakten 
öka till omkring 6 % per år.  

Gemensamma avloppsanläggningar för ungefär motsvarande upp till fem hushåll (<26 pe) 
hanteras på samma sätt som vanliga enskilda avloppsanläggningar och ingår i den ordinarie 
tillsynsplaneringen. Större enskilda anläggningar (26 - 200 pe) är få till antalet och hur 
tillsynen bäst hanteras kring dessa bestäms från fall till fall. Om möjligt tas de med för 
kontroll i samband med den ordinarie tillsynen om de ligger i berört område. 

Vid prövning av nya avloppsanläggningar ska en bedömning göras av vilka skyddsåtgärder 
som kan vara nödvändiga och skäliga. De krav som ställs på utförande och funktion utgår 
från Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd.3 Efter att Naturvårdsverket ändrade de 
allmänna råden 2006 började krav ställas på hög skyddsnivå vid nyanläggning av avlopp 

 
3 HVFMS 2016:17 
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inom 100 meter från alla större sjöar och vattendrag. Efter ett par års tillämpning och 
erfarenhet reviderades detta ställningstagande. Sedan 2013 har normal skyddsnivå tillämpats 
i hela kommunen. Bakgrunden till detta har varit de begränsade problem med övergödning 
som finns inom kommunen, tillsammans med att omställningen till en större variation av 
avloppslösningar inte bedömts som hållbart sett till robusthet och tillsynsbehov. I 
prövningen så har behovet av ytterligare skyddsåtgärder alltid beaktats. Vid en handfull 
tillfällen har därför krav ställts på att avloppsanläggningar ska klara hög skyddsnivå. Som 
regel har detta gällt för att klara smittskyddet.   

I vattenskyddsområdena regleras möjligheterna till att anlägga avlopp ytterligare av 
tillhörande skyddsföreskrifter. I alla vattenskyddsområden krävs tillstånd att anlägga BDT-
anläggningar inom primär skyddszon. Kravet på tillstånd för BDT-anläggningar gäller även 
inom sekundär skyddszon för Ulricehamn och Källeberg vattenskyddsområden samt inom 
sekundär och tertiär skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde. Inom primär skyddszon i 
Ulricehamn och Källeberg vattenskyddsområden är det förbjudet att inrätta 
avloppsanläggningar där renat klosettvatten infiltreras. 

Tillståndskrav för BDT-anläggningar (bad, dusch och tvätt) finns även i tio områden genom 
bestämmelser i kommunens lokala föreskrifter för skydd av människors hälsa. Ett av 
områdena omfattas även av bestämmelserna i skyddsföreskrifterna för Öresjö 
vattenskyddsområde. Ett flertal av vattenskyddsområdena ligger inom eller i anslutning till 
allmän VA-anläggning vilket ytterligare påverkar möjligheten till enskilda 
avloppsanläggningar för hushållsspillvatten. 

Områden med särskilda behov av VA-utveckling 
I kommunen finns ett antal områden/socknar med bebyggelseförtätningar där förhållandena 
bedöms vara sådana att de inte bedömts som aktuella utifrån 6 § lagen om allmänna 
vattentjänster, om kommunens ansvar att ordna med vatten och avlopp. I dessa områden är 
tillsynen av enskilda avlopp generellt extra viktig med hänsyn till skyddet av tillgången till 
dricksvatten. I kommunens översiktsplan föreslås ett antal LIS-områden för utveckling av 
bostäder på landsbygden. Beroende på hur dessa områden kan utvecklas så kommer det få 
betydelse för VA-försörjningen även för befintlig bebyggelse i och kring dessa områden. 

Täta områden med äldre avlopp 
Tabell 6. Orter/socknar där befolkningstäthet och generellt gamla avloppsanläggningar ger utslag för ökade risker 
i riskkartläggningen. Orter/socknar betecknade med asterisk berörs till viss del av områden utpekade som LIS-
område. 

Fästeredssund* Finnekumla Gällstad Torsbo Rånnaväg* 
Röshult Påbo Brunn Romsås Liared 
Tvärred Vasared Säm Götåkra Boarp 
Köttkulla Grönahög Varnum Fänneslunda Grovare 
Hökerum Väby Härna Sassarp Mastunga* 
Komskälet Trogared Tångagärde Kinnared Gullered 
Knätte Böne Kölingared Tostarp Skärum 
Humla Dalum Nöre Timmele Yttre Vång 
Hällstad Möne Älmestad Torhult Strängsered* 
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Omvandlingsområden 
I kommunen finns ett antal områden av fritidshuskaraktär där utvecklingen i mer eller 
mindre utsträckning har gått mot ökat permanentboende. Områden betecknade med asterisk 
berörs till viss del av områden utpekade som LIS- område. 
 

Näsboholm 
Detaljplan 2012 - cirka 80 bostäder och 25 % permanentboende. 
Vattenförsörjning genom ett flertal vattentäkter inom området. Enskild 
avloppsförsörjning med en handfull gemensamhetsanläggningar är tänkt att 
ersättas av ett par gemensamhetsanläggningar för hela området. VA-utredning 
gjord.  
 
Mogden* 
Två byggnadsplaner (1971/1987) – cirka 60 bostäder och 30 % 
permanentboende. Kommunalt vatten och enskild avloppsförsörjning. 
Planering pågår för att ansluta området till kommunalt avlopp. Området ligger 
inom vattenskyddsområde. VA-utredningar är gjorda och VA-utvidgning samt 
detaljplanering pågår här.  
 
Alhammar 
Byggnadsplan 1969 – cirka 65 bostäder och 25 % permanentboende. Enskild 
VA-försörjning med en gemensam vattentäkt och enskilda avlopp på varje 
fastighet. 

 
 
Tvärredslund 
Byggnadsplan 1973 – cirka 70 bostäder och 30 % permanentboende. Enskild 
VA-försörjning med en gemensam vattentäkt och enskilda avlopp på varje 
fastighet 
 
Vings-Sjögården* 
Byggnadsplan 1963 för del av området – cirka 50 bostäder och 35 % 
permanentboende. Enskild VA-försörjning med spridda vattentäkter och 
enskilda avlopp på varje fastighet. En VA-utredning är gjord. Området är i 
översiktsplan utpekat som område för landsbygdsutveckling i strandnära läge 
med möjlighet för 30–50 nya bostäder att tillkomma.  
 
Vegby udden (Lingåsen)* 
Cirka 50 bostäder och 10 % permanentboende, Enskild VA-försörjning med 
spridda vattentäkter och cirka 7–8 Gemensamhetsanläggningar för avlopp. 
 
Det finns två fritidshusområden med enklare standard: 
 
Varnum 
Cirka 35 fritidshus kring Mellsjön. Ligger i huvudsak inom Primär skyddszon 
för Öresjö vattenskyddsområde. 
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Kråkeboviken 
Cirka 25 fritidshus. 

Större enskilda avloppsanläggningar 
Det finns lite mindre än tio större gemensamhetsanläggningar för avlopp. Det finns också ett 
antal större avloppsanläggningar på fastigheter med olika typer av verksamhet, exempelvis 
kursgårdar, lantbruk med mera. Tillsynen på dessa skiljer sig inte från övriga enskilda 
avloppsanläggningar. Anläggningar dimensionerade för mer än 20 pe listas i Tabell 9 nedan. 
 

Tabell 7. Större avloppsanläggningar i Ulricehamns kommun. 

Anläggning Typ  Försörjningsområde Anslutna 

Ängsö 1 Inifiltration Del av Ängsö 5 fritidshus 

Ängsö 2 Inifiltration Del av Ängsö 7 fritidshus 

Ängsö 3 Inifiltration Del av Ängsö 9 fritidshus 

Ängsö 4 Inifiltration Del av Ängsö 7 fritidshus 

Vegby Udden 1 Infiltration Del Vegby Udden 6 fritidshus 

Vegby Udden 2 Infiltration Del Vegby Udden 14 fritidshus 

Vegby Udden 3 Infiltration 
BDT 

Del Vegby Udden 8 fritidshus 

Kårahagen Infiltration Kårahagen 1:2 Golfanläggning (30 pe) 

Näsboholm Infiltration Del av Näsboholm 7 hushåll 

Rastplats Röstesjön Markbädd Rastplats Rastplats (35 pe) 

Strängsered Infiltration Vägkrog + bensinstation  Restaurang (30 pe) 

Rastplats Trädet Sluten tank Rastplats Rastplats  

Årås  Infiltration Vandrarhem Vandrarhem (35 pe) 

Timmele MK Infiltration motorbana Motorbana (25 pe 

Toarp Markbädd Lantbruk+företagshus Kontor mm (25 pe) 

Sjöstjärnan Infiltration Ridläger Ridläger (30 pe) 

Lanatplast Infiltration  Plastindustri  Industri (30 pe) 

Tvärredslund Infiltration Tvärredslund 1:9 f.d. kursgård (35 pe) 

Hallorna Infiltration Rånnaväg-Holmared 4/5 hushåll + billack 

F.d. Hasco Markbädd mm. Metallverkstad mm 2 
anl. 

Industri mm (30 pe) 
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Slam från enskilda avlopp 
Ulricehamns renhållningsföreskrifter reglerar möjligheten för enskilda att själv omhänderta 
urin, latrin och slam på egen fastighet. Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar i frågan 
och prövar ansökningsärenden. Det finns inget register över på vilka fastigheter eget 
omhändertagande sker men det sker i mycket begränsad utsträckning. Tillsyn utövas till viss 
del i samband med lantbrukstillsyn och i övrigt vid klagomål. Tillsynen förefaller vara 
tillräcklig och några klagomål har inte inkommit.  

Våtslam från slamavskiljare och slutna tankar töms minst en gång per år av kommunens 
entreprenör. Verksamheten omfattar för närvarande 2 127 anläggningar. Slammet 
transporteras till avloppsreningsverken i Gällstad och Timmele för behandling. Under 2018 
uppgick antalet tömningar till 3 886 stycken och mängden våtslam till cirka 5 000 m3. Enligt 
renhållningsordningen finns möjligheter att medge undantag från bestämmelser om årlig 
tömning. Förlängt tömningsintervall kan medges till vartannat år samt totalbefrielse från 
slamtömning.  

Kommunen har egna slambilar och slam från enskilda avlopp kan hanteras i flera av 
avloppsreningsverken och behandlas då tillsammans med övrigt avloppsvatten. 
Omhändertagandet av slam från de enskilda anläggningarna innebär transport av stora 
mängder vatten. Under nuvarande entreprenad används mobila slamavvattnare i 
slamsugningsbilen. 

Information och stöd till fastighetsägare, boende och företagare 
Allmänheten kan vända sig till kommunens miljöenhet för information och vägledning i 
frågor om vatten och avlopp. Bedömningen är att Ulricehamns kommun är för liten för att 
det ska vara aktuellt att skapa en tjänst för VA-rådgivning för enskilda vattentäkter.  
Kompetensen kring dricksvatten är något begränsad och vid frågor om enskilt dricksvatten 
hänvisas fastighetsägare och andra i stor utsträckning till information från exempelvis 
Socialstyrelsen. Det finns ingen möjlighet att erbjuda provtagning på dricksvatten utan 
fastighetsägare är hänvisade till privata aktörer.  

Den information som tillhandahålls kring enskilda avlopp rör i huvudsak 
tillståndsansökningar och avloppslösningar. Informationen ges via hemsida och med 
hänvisning till Avloppsguiden. I samband med tillsyn skickas en sammanställning av 
information till berörda fastighetsägare. Enstaka informationsmöten har hållits men då efter 
önskemål från allmänhet. 

Miljöenheten försöker utnyttja de fördelar som finns i att ha starka och lokalt förankrade 
entreprenörer. Som ett led i detta har informationsmöten hållits med entreprenörer inom 
avlopp som erbjuder sina tjänster till fastighetsägare i kommunen. Mötena har syftat till 
informationsutbyte, att knyta kontakter och för att stärka kompetensen hos de lokala 
entreprenörerna. 
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Slutsatser  
Planerad tillsyn bedrivs av enskilda avlopp, och kunskap om avloppsanläggningarnas skick är 
kartlagd. Takten på tillsynen bör öka något, och kunskapen om enskilt dricksvatten i 
kommunen bör förbättras.  

Styrkor 
 Förutsättningarna för hur hög resp. normal skyddsnivå ska tillämpas för enskilda 

avlopp är väl utrett.  

 Det avloppsregister som är uppbyggt och administreras i webbkarta ger en god 
översiktlig kunskap om de enskilda avloppen i kommunen. 

 Tillsynsplaneringen över de enskilda avloppen grundar sig på miljö- och 
hälsoskyddsmässiga riskanalyser. 

 Tillsynen av enskilda avlopp är dokumenterad och utvecklad med rutiner och 
metoder vilket ger förutsättningar för en hög kostnadstäckning. 

 Slam från enskilda avlopp tas omhand inom kommunen.  

 Inga generella kvalitetsproblem med enskilt dricksvatten har noterats. 

 
Utmaningar 

 Torka kommer att påverka egna grundare brunnar hårdare i framtiden med avseende 
på klimatförändringar. Även grundvattennivåerna i små magasin påverkas. 

 Det saknas en sammanställning av kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar, om 
kvalitet och kvantitet på vattnet. 

 Merparten av tillsynsärendena sträcker sig långt över den tillsynsverksamhet som 
kommunfullmäktige beslutar om i budget, och tillsynen på avlopp är känslig för 
förändringar i personalresurser med mera. 

 Tillsynen av enskilda avlopp kräver mer resurser. Med nuvarande åtgärdstakt på cirka 
4 % så kommer det ta cirka 35 år att utföra tillsyn och åtgärda alla enskilda avlopp i 
kommunen. 

 Det är oklart hur områdesskyddet av större enskilda vattentäkter ska se ut. 

Dagvatten  
Dagvatten är regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator, 
parkeringar och annan mark. Dagvatten kan bli ett problem genom att lokalt ge höga 
vattenflöden, men även genom att det tar med sig föroreningar ut i vattendragen. Vattnet 
förorenas med bland annat gummi- och asfaltsrester från våra vägar, tungmetaller, oljerester 
och svårnedbrytbara ämnen från tillexempel trafik och byggnadsmaterial, samt från 
verksamheter som biltvätt på gatan och hantering av kemikalier. Dagvatten transporterar 
även näringsämnen som bidrar till övergödning i vattenmiljön. 
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Det kan uppstå kapacitetsproblem i dagvattensystemet vid fler skyfall och ökad nederbörd 
under delar av året. Eftersom det innebär stora investeringar att höja kapaciteten i det 
befintliga dagvattensystemet genom att byta ut ledningarna, behövs ett kontinuerligt arbete 
med att minska dagvattenmängderna samt med lösningar för lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Öppna dagvattenlösningar som ger mer flexibilitet förordas där det är möjligt. 

Tolken har förhöjda halter av kadmium i bottensediment enligt VISS. Det anges inte att 
urban markanvändning och infrastruktur är en källa, men dagvatten från fordon är en vanlig 
källa till kadmiumhalter i recipienter.4  

Åsunden är den enda vattenförekomsten i kommunen som har en ekologisk status enligt 
VISS som är påverkad av urban markanvändning där dagvatten är en del. Statusen är 
måttlig, och föroreningen är fosfor. Inga andra kemiska parametrar tros bero på dagvatten. 

Befintlig dagvattenhantering 
Dagvattenhanteringen i Ulricehamns tätort utgörs främst av ett väl utbyggt ledningsnät med 
inslag av olika fördröjnings- och reningsanläggningar. Åsunden är huvudrecipient men en 
betydande andel dagvatten leds också till Ätran och Lillsjön. Dagvattenavrinningen från 
industriområdet Rönnåsen leds i huvudsak via makadamdiken till en fördröjningsdamm 
innan det går vidare. I Vist industriområde leds vattnet via svackdiken, med god 
genomsläpplighet, till en översilningsyta som kan bredda ut i Ätran. I övrigt finns ett tiotal 
mindre anläggningar som fördröjer och renar dagvattnet i staden.  

I de mindre, kringliggande tätorterna består dagvattenhanteringen till större andel av lokalt 
omhändertagande. En grov uppskattning av kommunens dagvattenhantering 
sammanställdes under hösten 2019 och presenteras i Tabell 10 nedan, där ”Övriga åtgärder” 
inkluderar lokalt omhändertagande så som utkastare och stenkista. 

Tabell 8. Dagvattenhantering - Skattning av andelen vatten per tätort som hanteras på olika vis. 

Tätort (enligt SCB) Ingen dagvatten-
rening (%) 

Reningsverk 
(%) 

Damm (%)  Övriga 
åtgärder (%) 

Ulricehamn - Blidsberg 
(T4740) 74% 1% 0% 25% 
Ulricehamn - Dalum 
(T4788) 78% 1% 0% 21% 
Ulricehamn - Gällstad 
(T4852) 42% 5% 0% 53% 
Ulricehamn - Hulu 
(T4888) Underlag saknas  -  -  - 
Ulricehamn - Hökerum 
(T4904) 90% 0% 0% 10% 
Ulricehamn - Marbäck 
(T4948) Underlag saknas - - - 
Ulricehamn - Nitta 
(T4968) 39% 8% 0% 53% 
Ulricehamn - Rånnaväg 
(T5004) 23% 10% 0% 67% 
Ulricehamn - Timmele 
(T5068) 90% 2% 0% 8% 

 
4 http://stormtac.com/admin/Uploads/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf  

http://stormtac.com/admin/Uploads/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf
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Ulricehamn - Trädet 
(T5088) 42% 18% 0% 40% 
Ulricehamn - 
Ulricehamn (T5104) 66% 2% 14% 18% 
Ulricehamn - Vegby 
(T5116) 55% 13% 0% 32% 

 

Dagvatten i planeringen 
I den i dagsläget (2020) gällande översiktsplanen från 2015 finns det riktlinjer för 
dagvattenhanteringen i kommunen i planeringen. VA-planen innehåller en handlingsplan 
med uppdaterade dagvattenriktlinjer där hanteringen även i planeringen beskrivs. 
Dagvattenriktlinjerna återfinns i dokumentet ”Strategisk VA-plan - Delplaner”. 

Markavvattningsföretag 
Inom Ulricehamns kommun finns ett 50-tal markavvattningsföretag, fler i kommunens norra 
och centrala delar än i övriga delar av kommunen, se Figur 5 nedan.  

 
Figur 5. Markavvattningsföretag i Ulricehamns kommun. Områdena som är markerade i ljust blått är 

markavvattningsföretag. Kartan är hämtad från Länsstyrelsernas GIS. 
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Historiskt har markavvattningsföretagens huvudsakliga syfte varit att avvattna områden för 
att kunna bruka jorden för odling. För området som omfattas av markavvattningsföretaget 
gäller att det inte är tillåtet att släppa större flöden på de befintliga dikena än vad som tillåts 
enligt rådande regleringar för markavvattningsföretaget. Dessa är generellt väldigt hårt 
reglerade i föreskrifterna. Av denna anledning kan markavvattningsföretag påverka 
planarbetet och VA-lösningar.  

Vid eventuella åtgärder och förslag inom området för ett markavvattningsföretag eller som 
innebär en påverkan på flödet till ett markavvattningsföretag bör Ulricehamns kommun 
tidigt föra en dialog angående tekniska och juridiska förutsättningar samt påverkan på 
markavvattningsföretaget med dess styrelse, om den är aktiv. I den tidiga dialogen bör 
förslagets behov av tillstånd och/eller omprövning av markavvattningsföretaget diskuteras. 

Inga utredningar har gjorts för att identifiera markavvattningsföretag som inte är aktiva och 
kan upphävas. Information gällande markavvattningsföretag kan hittas på flera ställen:  

 Landsarkivet – Information om mycket gamla företag.  

 Lantmäterimyndigheten – Företag som prövats enligt 1879 års dikningslag eller 
äldre bestämmelser. 

 Länsstyrelsen – Företag som prövats enligt 1918 och 1983 års vattenlag samt ny 
markavvattning där Länsstyrelsen varit beslutande. 

 Mark- och miljödomstolen – Företag som prövats enligt miljöbalken, vilket 
innefattar både ny vattenverksamhet och omprövning av tillstånd. Överenskommelser 
kan också finnas arkiverade (finns normalt även hos Tingsrätt och inskrivet på 
fastighet). 

Enligt VISS är vattenförekomsten Tidan påverkad av markavvattning mellan Jogen och 
Strängseredssjön och mellan Brängen och Jogen. Även Sämån och Getevadsån är påverkade 
av markavvattning. Det pågår en utredning kring Rönnåsen i Ulricehamns tätort där 
markavvattningsföretaget uppmärksammats i samband med detaljplanearbetet. Det samma 
gäller för området strax öster om Gällstad. 

Slutsatser 
Dagvatten påverkar idag främst recipienten Åsunden genom näringsämnen, möjligen Tolken 
genom kadmium. När nya dagvattenanläggningar planeras att avledas till dessa recipienter, 
och vid tillsyn av befintliga anläggningar, ska rening av fosfor och kadmium prioriteras. 
Markavvattningsföretag bör utredas. 

Styrkor 
 Mycket dagvatten är redan bortkopplat ur avloppsledningsnätet på grund av en del 

problem på 1990-talet. Problemen med bräddningar idag är därför små.  

 Få konstaterade problem med dagvattenpåverkan på recipienter. 

 Dagvattenriktlinjer för kommunen finns framtagna. 
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Utmaningar 
 Ovidkommande vatten in till ARV genom inläckage i ledningsnätet kommer att öka i 

och med ökad nederbörd i framtiden.   

 Kapacitetsproblem finns i ledningsnätet. Det kan finnas flaskhalsar och det är kanske 
redan belastat till max. Att få fördröjning av dagvatten att fungera i centralorten är 
svårt på grund av tät bebyggelse.  

 Det är möjligt att arbeta med lokala fördröjningsåtgärder på många andra ställen, 
men hänsyn i dimensioneringen behöver tas till förväntade ökade flöden av dagvatten 
i framtiden.  

 Markavvattningsföretag är en fråga som behöver utredas. Markavvattningsföretag 
kan påverka planeringen där det finns vattendomar eller där det finns andra 
förelägganden att ta hänsyn till. Ett antal av dessa kan troligen upphävas. 

Hantering av skyfall och översvämningsrisker 
SMHI:s definition av Skyfall är när det regnar minst 50 mm på en timme eller 1 mm/minut. 
Skyfall inträffar i regel sommartid när luftlagren värmts upp och då en större andel fukt 
ansamlas i de höga luftlagren innan den plötsligt faller till marken. Ett regn på 50 mm som 
faller under en timmes tid motsvarar ett blockregn med 50 års återkomsttid. Ett 50 mm regn 
som faller under 20 minuters tid motsvarar ett 100-årsregn. 

Vid extrema regnhändelser mättas marken gradvis och därmed ökar avrinnings-
koefficienterna. En större del av det nedfallande regnet bidrar då till flödet. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap tar upp detta i publikationen Vägledning för skyfallskartering 
(Alfredsson, Bern 2017). Uppskattningen görs att 60–75 procent av regnvolymen rinner av 
på ytan beroende på hårdgjordhetsgrad. I en miljö med stor andel hårdgjorda ytor kommer 
andelen nedfallande vatten som avrinner på ytan inte att öka lika dramatiskt som i ett 
område med stor andel grön yta, men de dramatiskt ökade flödesmängderna kommer likväl 
att påverka området. Eftersom befintliga dagvattensystem inte har kapacitet att omhänderta 
100-årsflödet kommer ledningssystemet att gå fullt och dagvatten kommer att rinna ytledes 
till lågpunkter i området. 

Hantering av skyfall och översvämningsrisker i planeringen 
I nuläget finns ingen policy eller några riktlinjer för hantering av skyfall eller hänsyn till 
översvämningsrisker i Ulricehamns kommun. I Ulricehamns kommuns översiktsplan finns 
däremot ett kapitel om översvämning och kommunen har under 2019 låtit ta fram en 
skyfallskartering som omfattar centralorten samt ett större område runt centralorten. 
Skyfallskarteringen utgår från ett 100-års regn med klimatfaktor 1,4 och avser resultatet av 
ett skyfall under torra, respektive blöta förutsättningar. Resultatet inkluderar även rinnvägar 
och dess flöden. Vattenansamlingarna som bildas blir desamma oavsett om marken är blöt 
eller torr när det börjar regna. Däremot blir det skillnad i utbredning och djup. Det finns 
även framtaget en lågpunktskartering och översvämningskartering på en 
kommunövergripande nivå. Detta kartverktyg finns tillgängligt hos länsstyrelsen.  
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De största översvämningsområdena som identifierats återfinns i huvudsak längs stora och 
små vattendrag så som Ätran, Brunnsbäcken, Pinebobäcken/Hillaredsån och Tattarån. 
Påverkan på befintlig bebyggelse är däremot begränsad då utrymme för översvämning ofta 
finns längs vattendragen. Andra barriärer där det har ställt sig mycket vatten är på enstaka 
platser som exempelvis vägbankar och platser där trummornas kapacitet inte helt har fångats 
upp av skyfallskarteringen. Längs Ätrans dalgång finns enstaka fastigheter där vatten 
ansamlas, exempelvis i Vist industriområde. Detta vatten kommer från högre intilliggande 
mark och inte från Ätran. I Ulricehamns centrala delar där bebyggelsen är tät riskerar 
översvämningar med större djup att uppstå på enstaka platser. Dessa platser återfinns 
primärt på innergårdar, exempelvis Stenbocksskolans innergård, på innergårdar vid 
Storgatan och längs Bogesundsgatan samt på innergård i kvarteret Stockrosen. Även längs de 
delar av Ätran som sträcker sig genom centralorten finns platser där översvämning med 
större djup riskerar uppstå. 

De områden i kommunen som drabbas eller riskerar att drabbas av översvämningar är 
relativt begränsade. Många bebyggda områden ligger högt i terrängen och flera vattendrag 
har sina källflöden i kommunen, vilket innebär att vattennivåerna inte förändras så 
dramatiskt här. En kartering som visar hur klimatförändringarna påverkar vattennivåerna i 
Ätrans och Viskans vattensystem har utförts som en komplettering till tidigare framtagen 
översvämningskartering. Enligt handboken Stigande Vatten bör inga permanentbostäder 
byggas under nivån för 200-årsflöden. När det gäller LIS-områdena begränsas området i 
Fästeredssund med anledning av risk för höga flöden. I utredningsområdet för stationsläge 
och stadsutvecklingsområdena i centrala Ulricehamn föreslås stadsbebyggelse med bland 
annat bostäder i vissa områden som ligger under gränsen för 200-årsflöde. Områdena är av 
största vikt för Ulricehamns utveckling och kvarstår därför. I dessa områden krävs att 
uppfyllnader görs för att tillkommande bebyggelse inte ska ligga för lågt.  
Översvämningsriskerna och geotekniska frågor behöver hanteras i det fortsatta 
planeringsarbetet. Se stycket om Geologiska förhållanden och ras/skredrisker.  

En analys enligt handboken Stigande vatten har gjorts för Ulricehamns stad där den största 
delen av exploateringen i kommunen kommer att ske. Staden ligger i en brant sluttning mot 
sjön Åsunden, vilket innebär att dagvattenhanteringen blir särskilt viktig. Några 
parkområden som kan vara lämpliga att använda för att hantera större vattenmängder har 
identifierats. Några vägavsnitt som riskerar att översvämmas har också identifierats. Det 
finns några sommarstugeområden som delvis ligger lågt i förhållande till vattennivån i 
respektive sjö. 

Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun har med tanke på översvämningsrisken och 
med en uppskattad effekt av klimatförändringarna beslutat: 

 Att inte bevilja bygglov för nya bostäder, kontor eller annan känslig bebyggelse, på 
lägre liggande mark än 166,5 meter över havet vid Åsunden, Yttre Åsunden samt 
Sämsjön. Viss komplettering i form av förråd, bryggor och liknande kan dock få ske.  

 Att inte bevilja bygglov för nya bostäder, fritidshus, industrier, kontor eller annan 
känslig bebyggelse med en lägre färdig golvhöjd än +193,50 meter över havet runt 
sjön Mogden. 
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Figur 6. Översiktlig bild över Ulricehamns tätort och områden med risk för översvämning. Bild hämtad från 

skyfallskarteringen från 2019. 
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Slutsatser 
Flöden av dagvatten är ett problem i kuperade områden, och det finns områden med 
konstaterad översvämningsrisk vid större flöden. Skyfallskarteringar utförs. 

Styrkor 
 Att kommunen är kuperad är ofta en fördel ur dagvattensynpunkt. Vatten avleds 

snabbt ner till större vattendrag och få bebyggda områden bedöms bli översvämmade.  

 En nyligen (2019) utförd skyfallskartering för centralorten finns och fler är under 
framtagande. 

 Få områden påverkas av högt vatten vid skyfall enligt kartläggningar.  

Utmaningar 
 Det är trångt att få in fördröjningar av flöden där det skulle behövas i centralorten.  

 Generella riktlinjer för fördröjning av skyfall i planarbetet saknas. 

 Lokala fördröjningsåtgärder behöver anpassas till större flöden.  

 Flöden av dagvatten är snabbare vid kuperad terräng. Snabba flöden kan orsaka 
problem med erosion.  

 Problem med torka kan bli större i framtiden även om kommunen klarat sig relativt 
bra hittills. Under den torra sommaren 2018 behövde foder köpas in till lantbrukare 
på grund av vattenbrist. Torka kan påverka branddammar och förmåga att släcka 
bränder i höglänt terräng. Branddammar kan behöva tas över av fastighetsägare. 

 Hur skyfall och översvämningar ska hanteras behöver utredas. 

Vattenkvalitet 
Ulricehamns kommun har Västra Götalands högsta punkt och samtliga vattendrag har sina 
källflöden inom kommunen. Sjöar och vattendrag får därför generellt inte till sig 
näringsämnen från andra kommuner högre upp i något vattensystem. Här beskrivs 
råvattenkvalitet, vattenförekomster och hur miljökvalitetsnormerna klaras. 

Tabell 9. Vattenkategorier i kommunen. Källa: VISS 

Vattentyp Antal Längd/area 

Grundvatten 19 66,43 km2 

Sjö 14 76,2 km2 

Vattendrag 25 281 km 

Summa 58  
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Miljökvalitetsnormer 
Vattendirektivet syftar till att bevara och förbättra yt- och grundvatten. I arbetet med vatten 
ska vattenresurserna betraktas både som ett naturvärde och som en social och en ekonomisk 
resurs. Enligt direktivet ska miljömål sättas upp för att uppnå en god status för ytvatten och 
grundvatten, dessutom ska en försämring av statusen förhindras. I Sverige har direktivets 
miljömål införts i lagstiftningen som miljökvalitetsnormer, och 2009 tog 
vattenmyndigheterna det första beslutet om miljökvalitetsnormer i form av kvalitetskrav för 
yt- och grundvattenförekomster.  

I Ulricehamn finns 39 ytvattenförekomster som är statusklassade i VISS. En förekomst klarar 
god ekologisk status (Brängen), två har otillfredsställande ekologisk status (Bystadssjön och 
Lönern), resterande har måttlig status. Inget vatten klarar god kemisk status, men det beror 
på det som kallas överallt överskridande ämnen, som kvicksilver som transporteras in över 
landet luftvägen. Inga vattenförekomster är klassade som att de inte klarar god kemisk status 
på grund av någon annan parameter.  

Övergödning bedöms vara det största hotet mot vattenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag. 
Inom Västerhavets vattendistrikt är reduktionsbehoven störst längs kusten och i de 
jordbruksintensiva slättområdena. Ulricehamns kommun ligger inom Lidans, Tidans, 
Viskans, Ätrans och Nissans huvudavrinningsområden och reduktionsbehoven vägs till stor 
del upp av en relativt sett låg befolkningstäthet. 

Hög (8) God (8) Måttlig (8) Otillfredsställande (1) Ej klassad (14)

Statusklassning för näringsämnen

 
Figur 7.  Statusklassning för näringsämnen. Källa: VISS 

 
Bystadssjön har otillfredsställande ekologisk status på grund av övergödning. Påverkan sker 
av jordbruk och enskilda avlopp.  

De vattenförekomster som bedömts hålla en måttlig status på grund av näringsämnen är 
sjöarna Lönern, Rånnavägssjön, Strängseredssjön, Vinsarpasjö samt vattendragen Ätran 
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(delen mellan Vinsarpasjön och Lönern), Lidan - Ekåsen till Skattegården och Lidan - Påarp 
till Eriksberg, samt Nordån som mynnar i Viskan. 

Grundvattenområdet Köttkulla – Grönahög har tidigare haft rester av bekämpningsmedel 
(BAM) i enstaka prov i en av brunnarna till vattenverket. Denna brunn är inte längre i bruk. 
Förra året startades åter provtagning med jämna mellanrum och resultatet visar hittills ingen 
rest av bekämpningsmedel. Nästa steg är långtidspumpning med godkända resultat innan 
brunnen åter kan användas till vattenverket. 

Stora delar av Västsverige är drabbat av försurning medan större delar av Ulricehamns 
kommun har en mark som innehåller kalk från Falbygdens platåberg. Detta skyddar mot 
försurning. De sjöar och vattendrag som drabbats av försurning är små och ligger längst i syd 
och ost.  

Åtgärdsprogram 
Vattenmyndigheterna tar fram ett nytt åtgärdsprogram för varje vattendistrikt vart sjätte år. 
Åtgärdsprogrammen beskriver de problem som finns i distriktens vatten som måste lösas, 
vilka de viktigaste källorna till problemen är och vilka åtgärder som myndigheter och 
kommuner ska sätta in. Syftet är att miljökvalitetsnormerna ska kunna uppnås genom 
programmens åtgärder. Programmen är juridiskt bindande för kommuner och myndigheter. 
För Ulricehamns kommun är det Västerhavets distrikt där åtgärderna beskrivs. Det nu 
gällande programmet gäller 2016–2021. I tabellen nedan listas de åtgärder som kommunen 
ska genomföra. Gulmarkerad åtgärd kan inte sägas omfatta VA-arbetet, men övriga sju gör 
det.  

Tabell 10. Åtgärder i åtgärdsprogrammet för Västerhavet som gäller för kommuner. 

Åtgärd 
nr 

Åtgärd i Västerhavets åtgärdsprogram 2016–
2021 

Tidsplan 

1 Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina 
verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar 
vatten-förekomster, i sådan omfattning att miljö-
kvalitetsnormerna för vatten kan följas. Åtgärden ska medföra 
att det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som 
bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 

Åtgärden ska påbörjas 
omgående och 
genomföras 
kontinuerligt. 
 

2 Kommunerna ska bedriva tillsyn så att: 
a. utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och 

hästhållning minskas samt att  
b. tillförseln av växtskyddsmedel minskar,  

till vattenförekomster där det finns en risk för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av 
sådan påverkan.  Åtgärden ska medföra att det för berörda 
verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.  

Åtgärden ska påbörjas 
omgående och 
genomföras 
kontinuerligt. 
 

3 Kommunerna ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de 
ställer de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen 
och prioriterade och särskilda förorenande ämnen från: 

a. avloppsledningsnät och 
b. avloppsreningsverk 

minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av 
sådan påverkan. 

Åtgärden ska påbörjas 
omgående och 
genomföras 
kontinuerligt. 
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4 Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda 
avlopp, genom:  

a. att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och 
kväve där det behövs för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas,  

b. att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.  

Åtgärden ska påbörjas 
omgående och 
genomföras 
kontinuerligt. 
 

5 Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd 
för den nuvarande och framtida dricksvatten-försörjningen. 
Kommunerna behöver särskilt: 

a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda 
b. dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer 

eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn 
c. göra en översyn av vattenskyddsområden som 

inrättats före miljöbalkens införande och vid behov 
revidera skyddsområdets avgränsningar och 
tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd 
uppnås, 

d. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över 
vattenskyddsområden, 

e. uppdatera översiktsplanerna med regionala 
vattenförsörjningsplaner, 

f. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och 
grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag. 

Åtgärden ska vara 
vidtagen senast tre år 
efter åtgärds-
programmets 
fastställande. 
 

6 Kommunerna ska genomföra sin översikts- och 
detaljplanering samt prövning enligt plan- och bygglagen så 
att den bidrar till att miljö-kvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas. Åtgärden behöver genomföras i samråd med 
länsstyrelserna.  

Åtgärden ska vara 
vidtagen senast tre år 
efter åtgärds-
programmets 
fastställande. 

7 Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
ska kunna följas. Åtgärden behöver genomföras  
i samråd med länsstyrelserna.  

Åtgärden ska vara 
vidtagen senast tre år 
efter åtgärds-
programmets 
fastställande. 

8 Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska 
hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och 
kvalitet. Dagvattenplanerna ska bidra till att de  
åtgärder vidtas som behövs för att miljö-kvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. 

Åtgärden ska vara 
vidtagen senast tre år 
efter åtgärds-
programmets 
fastställande. 

Vattenskyddsområden 
Ett långsiktigt skydd av både befintliga och potentiella vattentäkter ger kommunen 
handlingsfrihet att kunna söka lämpligaste vattenförsörjning för kommunen, och eventuellt 
för grannkommuner. Vattenskyddsområdena kan komma att behöva utökas i framtiden om 
hot och risker ökar eller om behovet av vatten ökar. I första hand ska verksamheter eller 
anläggningar som kan medföra grundvattenpåverkan (som kemikalieintensiv industri, lager 
och annan större hantering) inte placeras så att nuvarande vattentäkter eller 
grundvattenförekomster som är intressanta för kommande vattenbehov riskerar att 
förorenas. Om verksamheter eller anläggningar ändå måste förläggas inom dessa områden, 
krävs skyddsåtgärder. Till exempel kommer det att krävas skyddsåtgärder om väg eller 
järnväg byggs ut vid grusåsarna söder om Strängsered. 
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Vattenskyddsområdena ger vattentäkterna en hög status i den kommunala 
översiktsplaneringen varför de befintliga vattentäkterna inte per automatik analyseras 
tillsammans med de prioriterade potentiella vattenförekomsterna i avsnitt 7 och framåt i 
vattenförsörjningsplanen.  

Inom Ulricehamns kommun finns tolv vattenskyddsområden. Elva är kommunens egna 
vattentäkter och alla dessa är grundvattentäkter. Ulricehamns kommun berörs dessutom av 
det stora vattenskyddsområdet för Öresjö ytvattentäkt som är Borås kommuns vattentäkt.  

Vattenskyddsområdena är: 

• Högagärde 
• Hökerum 
• Hössna 
• Källeberg 
• Köttkulla 
• Marbäck 
• Nitta 
• Timmele 
• Torsbo 
• Ulricehamn 
• Älmestad 
• Öresjö
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Figur 8. Vattenskyddsområden i Ulricehamns kommun med omnejd, från kartmaterialet Skyddad natur. 

 
Ett skyddsområde för en vattentäkt ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma 
inom området om behovet att värna vårt vatten. Skyddet är till för att dels minska risken för 
olyckor och dels minska konsekvenserna om en olycka sker. I skyddsområdena är vissa 
åtgärder förbjudna och andra kräver tillstånd. I skyddsföreskrifterna regleras bland annat: 

 Hantering av skadliga ämnen som exempelvis petroleumprodukter, lösningsmedel. 

 Etablering av verksamhet inom skyddsområdet där föroreningsrisk finns. 

 Väghållning. 

 Avloppsvatten- och avfallshantering. 

 Spridning, lagring och annan hantering av bekämpningsmedel. 

 Jordbruk, djurhållning och skogsbruk. 

 Schaktning och täktverksamhet. 
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 Energianläggningar, berg-, jord- och sjövärme. 

 
Det finns skillnader mellan skyddsföreskrifterna för de olika vattenskyddsområdena. 
Orsaken till skillnaderna är att Ulricehamns egna vattentäkter är grundvattentäkter och att 
Öresjö är en ytvattentäkt samt att skyddsföreskrifterna har tagits fram under olika 
tidsperioder. 

De kommunala vattentäkterna är alla idag skyddade med uppdaterade 
vattenskyddsområden. Kartor och skyddsföreskrifter för de tolv respektive 
vattenskyddsområdena framgår av https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/mark-och-
miljo/vattenskyddsomraden-i-ulricehamns-kommun/ under fliken Kartor och 
skyddsföreskrifter. 

Tillsyn av vattenskyddsområden görs normalt i samband av ordinarie tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter. Då kontrolleras villkorsefterlevnad av beslut om tillstånd till hantering av för 
grundvattnet skadliga ämnen, samt om beslutet är aktuellt eller behöver förnyas. Besluten 
reglerar bland annat kemikaliehantering, uppställning av fordon och dagvattenhantering. 
Någon annan tillsyn utöver detta bedrivs inte i dagsläget. 

Recipienter  
Följande vattenförekomster är recipienter, mottagare, för avloppsvatten från kommunala 
reningsverk, samfälligheter eller enskilda avloppsanläggningar. De sju mest belastade 
vattenförekomsterna är gulmarkerade.  

  

https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/mark-och-miljo/vattenskyddsomraden-i-ulricehamns-kommun/
https://www.ulricehamn.se/boendeochmiljo/mark-och-miljo/vattenskyddsomraden-i-ulricehamns-kommun/
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Tabell 11. Vattenförekomster som är recipienter för avloppsvatten. 

Vattenförekomst namn Vattenföre-
komst-ID 
(MS_CD) 

Enskilda avlopp (st.) 
inom avrinnings-
område (Scb 2017) 

ARV inom 
avrinnings-
område 

Antal PE anslu-
tna till verken 
sammanlagt 

Åsunden WA17752536 731 
Ulricehamn, 
Marbäck, Hulu 

 
14 500 

Tolken (Ulricehamn) WA88248320 469 Äspered5  

Ätran: Åsarp - Åsunden WA18231292 428 
Timmele, 
Trädet, Åsarp6 

3 260 

Mogden WA48621604 211 Älmestad 300  

Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön WA20766232 205 Hössna 400 

Viskan (Mogden till Marsjön) WA75331766 191 Hökerum, Nitta 1 900 

Sämsjön WA24950899 161 Gällstad 3 000  

Örbäck (från Lassesjö till Marsjön) 
(mest Borås) WA70688398 149  

 

Sämån: uppströms Sämsjön WA25318531 126   

Nordån WA35016747 115   

Pineboån WA49748982 112   

Lidan - Ekåsen till Skattegården WA77505026 92   

Jälmån: Kimmarebo till Grönahög WA15998871 76 Köttkulla 
 
160 

Tidan - mellan Jogen och 
Strängseredssjön WA57760671 67  

 

Ätran: uppströms Nordsjön WA60144313 58   

Bystadsjön WA19996118 37   

Rånnavägssjön WA81096501 36   

Jogen WA15125537 35   

Jälmån: uppströms Dalstorpasjön 
- Grönahög WA60366597 35  

 

Gunntorpaån WA65263344 35   
Viskan: från Tolken Ulriceham till 
Mogden WA60430437 32  

 

Kolarebäcken WA39944872 26   

Strängseredsjön WA91634678 25 Strängsered 125 

Brängen WA80732030 25   

Saxarså WA46075759 21   

Mölleboån/Bystadån: 
Rånnavågssjön - Bystadsjön WA92419474 15  

 

Vinsarpasjö WA62071091 8   

Svansjön WA15672533 7   

Nordsjön WA15063706 5   

Grosken WA47686198 5   

Älgån WA87461319 2 Torhult 125  
Getevadsån/Oltorpsån: Bystadsjön 
- Grytteredssjön WA41061394  Torsbo  

250 

 
5 Reningsverket ligger i Borås 
6 Reningsverket ligger i Falköping 
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Åsunden 

 
Figur 9. Ytvattenförekomsten Åsunden är turkosmarkerad. Bildkälla: VISS 

 
731 enskilda avlopp samt Ulricehamns och Hulus avloppsreningsverk ligger inom 
avrinningsområdet till ytvattenförekomsten Åsunden (WA17752536). Även avloppsvatten 
från Marbäcks avloppsreningsverk når Åsunden via Pineboån. Åsunden är en cirka 33 km2 
stor sjö inom Ätrans huvudavrinningsområde. Åsundens norra strandlinje ligger invid 
Ulricehamns centrum och övriga delar av avrinningsområdet består främst av skogsmark och 
jordbruksmark.  

I VISS bedöms Åsundens ekologiska status till Måttlig. Bland de fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorerna har näringsämnen, ljusförhållanden och särskilda förorenande ämnen 
klassats med ”god status” medan syrgasförhållanden klassificerats med ”dålig status”.  

Av de källor som antas bidra till fosfor- och kvävetillförseln till Åsunden (enligt S-HYPE, 
modelleringsverktyg SMHI) beräknas reningsverken släppa igenom 302 kg fosfor per år och 
20 428 kg kväve per år. De enskilda avloppen beräknas släppa ut 304 kg fosfor per år 
respektive 2685 kg kväve per år. Kategorin ”Urbant inkl. dagvatten” beräknas tillföra 151 kg 
fosfor per år respektive 2841 kg kväve per år. 

Tolken – Ulricehamns kommun 
469 enskilda avlopp och Äspereds avloppsreningsverk ligger inom avrinningsområdet till 
ytvattenförekomsten Tolken (WA88248320). Tolken är en cirka 12 km2 stor sjö inom Viskans 
huvudavrinningsområde. Sydväst om Tolken ligger tätorten Äspered, övriga delar av 
avrinningsområdet består främst av skogsmark och jordbruksmark.  

I VISS bedöms Tolkens ekologiska status till måttlig. Bland de fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorerna näringsämnen och ljusförhållanden klassats med 
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”hög status”, särskilt förorenande ämnen med ”god status” och syrgasförhållanden med 
”dålig status”.  

 
Figur 10. Ytvattenförekomsten Tolken (Ulricehamn) är turkosmarkerad.  

Bildkälla: VISS 

 
Av de källor som antas bidra till fosfor- och kvävetillförseln i Tolken (Ulricehamn) (enligt S-
HYPE, modelleringsverktyg SMHI) beräknas Äspereds avloppsreningsverk stå för 5 kg fosfor 
per år samt 357 kg kväve per år. Enligt samma verktyg beräknas enskilda avlopp inom 
avrinningsområdet till Tolken stå för 35 kg fosfor per år och 409 kg kväve per år.  

205 enskilda avlopp och Hössna avloppsreningsverk ligger inom avrinningsområdet till 
ytvattenförekomsten Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön (WA20766232), se figur 12. Ätran: 
Nordsjön - Vinsarpasjön är ett 11 km långt vattendrag inom Ätrans huvudavrinningsområde. 
Vattendraget Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön ligger mellan Nordsjön i syd och Vinsarpasjön i 
norr. Avrinningsområdet består främst av skogsmark men även till en större del av 
jordbruksmark.  

I VISS bedöms Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjöns ekologiska status till måttlig. Bland de 
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn näringsämnen klassats med ”god 
status”. 

Ätran: Åsarp – Åsunden samt Nordsjön – Vinsarpasjön 
428 enskilda avlopp och Timmele, Trädet och Åsarps avloppsreningsverk ligger inom 
avrinningsområdet till ytvattenförekomsten Ätran: Åsarp - Åsunden (WA18231292), se figur 
11. Ätran: Åsarp - Åsunden är ett cirka 37 km långt vattendrag inom Ätrans 
huvudavrinningsområde. Ätran: Åsarp - Åsunden sträcker sig från norr om Åsarp och 
mynnar ut i norra delen av Åsunden i Ulricehamn. Avrinningsområdet består främst av 
skogsmark men även till en större del av jordbruksmark.  
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I VISS bedöms Ätran: Åsarp - Åsunden ekologiska status till måttlig. Bland de fysikalisk-
kemiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorerna näringsämnen och särskilda förorenande 
ämnen klassats med ”god status”. 

 

 
Figur 11. Ytvattenförekomsten Ätran: Åsarp - Åsunden är turkos- 

markerad. Bildkälla: VISS 
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Figur 12. Ytvattenförekomsten Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön är  

turkosmarkerad. Bildkälla: VISS 

 
205 enskilda avlopp och Hössna avloppsreningsverk ligger inom avrinningsområdet till 
ytvattenförekomsten Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön (WA20766232). Ätran: Nordsjön - 
Vinsarpasjön är ett 11 km långt vattendrag inom Ätrans huvudavrinningsområde. 
Vattendraget Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön ligger mellan Nordsjön i syd och Vinsarpasjön i 
norr. Avrinningsområdet består främst av skogsmark men även till en större del av 
jordbruksmark.  

I VISS bedöms Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjöns ekologiska status till måttlig. Bland de 
fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorn näringsämnen klassats med ”god 
status”. 

Vid en sammanställning av de källor som antas bidra till fosfor- och kvävetillförseln i de båda 
vattenförekomsterna Ätran: Åsarp - Åsunden samt Ätran: Nordsjön - Vinsarpasjön (enligt S-
HYPE, modelleringsverktyg SMHI) beräknas 136 kg fosfor och 14 156 kg härröra från 
avloppsreningsverken. De enskilda avloppens bidrag beräknas till 269 kg fosfor per år och 
3235 kg. Kategorin ”Urbant inkl. dagvatten” beräknas tillföra 138 kg fosfor per år respektive 
3149 kg kväve per år. 
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Mogden 

 
Figur 13. Ytvattenförekomsten Mogden är turkosmarkerad.  

Bildkälla: VISS 

211 enskilda avlopp och Älmestad avloppsreningsverk ligger inom avrinningsområdet till 
ytvattenförekomsten Mogden (WA48621604). Mogden är en cirka 1 km2 stor sjö inom 
Viskans huvudavrinningsområde. Mogden ligger nordost om tätorten Hökerum. 
Avrinningsområdet består främst av skogsmark men även till en större del av jordbruksmark.  

I VISS bedöms Mogdens ekologiska status till måttlig. Bland de fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorerna näringsämnen och särskilt förorenande ämnen 
klassats med ”god status”.  

Av de källor som antas bidra till fosfor- och kvävetillförseln i Mogden (enligt S-HYPE, 
modelleringsverktyg SMHI) beräknas 14 kg fosfor per år samt 895 kg kväve per år härröra 
från Älmestad och Äspered avloppsreningsverk. Enligt samma verktyg beräknas enskilda 
avlopp inom hela avrinningsområdet för Mogden medföra en belastning på 81 kg fosfor per 
år och 1010 kg kväve per år. 
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Viskan (Mogden till Marsjön) 

 
Figur 14. Ytvattenförekomsten Viskan (Mogden till Marsjön) är turkos- 

markerad. Bildkälla: VISS 

191 enskilda avlopp samt Hökerums och Nittas avloppsreningsverk ligger inom 
avrinningsområdet till ytvattenförekomsten Viskan (Mogden till Marsjön) (WA75331766), se 
figur 14. Viskan (Mogden till Marsjön) är ett 11 km långt vattendrag inom Viskans 
huvudavrinningsområde. Vattendraget Viskan (Mogden till Marsjön) avrinningsområdet 
består främst av skogsmark men även till en större del av jordbruksmark.  

I VISS bedöms Viskan (Mogden till Marsjön) ekologiska status till måttlig och dess kemiska 
status till ”uppnår ej god status”. Bland de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna har 
kvalitetsfaktorn näringsämnen klassats med ”hög status” och särskilt förorenande ämnen 
med ”god status”.  

Av de källor som antas bidra till fosfor- och kvävetillförseln i Viskan (Mogden till Marsjön) 
(enligt S-HYPE, modelleringsverktyg SMHI) beräknas avloppsreningsverken uppströms stå 
för sammanlagt 87 kg fosfor per år samt 3547 kg kväve per år. Enligt samma verktyg 
beräknas de enskilda avloppen inom avrinningsområdet till Viskan (Mogden till Marsjön) stå 
för 283 kg fosfor per år och 3547 kg kväve per år. 

Sämsjön 
161 enskilda avlopp ligger inom avrinningsområdet till ytvattenförekomsten Sämsjön 
(WA24950899), se figur 15. Även avloppsvatten från Gällstad avloppsreningsverk når 
Sämsjön via Sämån. Sämsjön är en cirka 8 km2 stor sjö inom Ätrans 
huvudavrinningsområde. Sämsjöns norra strandlinje ligger invid tätorten Vegby. Övriga 
delar av avrinningsområdet består främst av skogsmark och jordbruksmark.  

I VISS bedöms Sämsjöns ekologiska status till måttlig. Bland de fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorerna har kvalitetsfaktorerna näringsämnen och särskilt förorenande ämnen 
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klassats med ”god status”, ljusförhållanden med ”hög status” och syrgasförhållanden med 
”dålig status”.  

Av de källor som antas bidra till fosfor- och kvävetillförseln i Sämsjön (enligt S-HYPE, 
modelleringsverktyg SMHI) beräknas Gällstad avloppsreningsverk via Sämån stå för 26 kg 
fosfor per år samt 3247 kg kväve per år. Enskilda avlopp beräknas stå för en belastning på 54 
kg fosfor per år och 479 kg kväve per år. 

 
Figur 15. Ytvattenförekomsten Sämsjön är turkosmarkerad.  

Bildkälla: VISS 

Slutsatser 
En viss påverkan förekommer från avloppsreningsverk, främst i Åsunden som är recipient för 
huvuddelen av det renade avloppsvattnet från kommunala anläggningar. Enskilda avlopp 
påverkar fler recipienter än de kommunala VA-anläggningarna.  

Styrkor 
Detta avsnitt har sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
och återfinns i bilaga 5 tillhörande dokumentet ”Strategisk VA-plan - Delplaner”.  

Utmaningar 
Detta avsnitt har sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
och återfinns i bilaga 5 tillhörande dokumentet ”Strategisk VA-plan - Delplaner”.  
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Vattenresurser 
Ulricehamns kommun har gott om resurser som skog, rent vatten, ren luft och ostörda 
naturområden vilket globalt betraktas som bristvaror. Det är resurser som kommunen 
behöver vara särskilt rädd om. Vattenresurserna ska betraktas både som ett naturvärde och 
som en social och ekonomisk resurs.  

Ulricehamn ligger på den västra kanten av sydsvenska höglandet. De västsvenska åarna 
Viskan och Ätran men även Tidan och Lagan har sina källor i de höglänta delarna av 
landskapet och kommunen är rik på sjöar. Ulricehamn karaktäriseras av dominerande 
barrskogslandskap med inslag av stora myrmarker. Landskapet korsas av ett antal 
långsträckta lågpunkter, däribland Ätrans och Viskans dalgångar. 

De främsta intressekonflikterna med dricksvattenintresset är jordbruksnäringen och större 
infrastrukturprojekt. Det gäller både vid anläggning av stora väg- eller järnvägsprojekt och 
vid drift, då det finns risk för olyckor med kemikalieutsläpp. I vattenförsörjningsplanen har 
de resurser analyserats som utifrån Ulricehamns kommuns framtida exploatering och 
kommande vattenbehov kan tänkas vara intressanta att använda för den allmänna 
dricksvattenförsörjningen innan år 2050. Analysen baseras på en bedömning av 
parametrarna kapacitet, vattenkvalitet, hot och påverkan samt allmänna skydd.  

I vattenmiljöerna finns det skyddsvärda öringsbestånd och ål. Särskilt Åsunden och Sämsjön 
är fiskrika och av betydelse när det gäller siklöjan som är huvudföda för smålommen som 
häckar i de stora myrområdena i kommunen. Av mer skyddsvärd fågelfauna finner man bl. a. 
fiskgjuse, storlom och smålom med flera. I branter kring Åsunden finns lämpliga häckplatser 
för berguv. Det förekommer även andra raritetsvärden i form av rödlistade natearter, 
flodpärlmusslor och trollsländor.   

Strandskydd 
I kommunen omfattas totalt 82 sjöar av strandskydd.  Det generella strandskyddet är 100 
meter in mot land och lika långt ut i vattnet. Strandskyddet kan utvidgas till högst 300 meter 
om särskilda värden behöver skyddas. Länsstyrelsen arbetar för närvarande med att se över 
det utvidgade strandskyddet i länet. 300 meters strandskyddszon gäller för Åsunden, Yttre 
Åsunden och Tolken. 200 meter gäller för Mogden, Östra Marsjön, Stora Björken, 
Vinsarpssjön, Lönern, Vållern, Jogen, Nordsjön, Vallsjön, Lindshultasjön, Brängen, 
Strängseredssjön, Rånnavägssjön, Bystadssjön och Sämsjön. För övriga sjöar samt Ätran till 
och med Vinsarpssjön och Viskan till och med Mogden gäller 100 meter. 

Potentiella vattentäkter 
Detta avsnitt har sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
och återfinns i bilaga 5 tillhörande dokumentet ”Strategisk VA-plan - Delplaner”.  
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Grundvattentillgångar 
Det är främst utmed Ätrans och Jälmåns dalgångar som kommunens grundvattentillgångar i 
mark är belägna. De grundvattenmagasin som vattenförsörjningsplanen anger som 
prioriterade potentiella vattenförekomster är: 

• Blidsberg – Ulricehamn 
• Gällstad 
• Köttkulla – Grönahög 
• Strängsered – Köttkulla 
• Åsunden – Yttre Åsunden 

 

   

 
Figur 16. Grundvattenkapacitet i berggrund och jordlager från vattenförsörjningsplanen. 
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Figur 17. Prioriterade potentiella grundvattentäkter inom Ulricehamns kommun  

utgörs av Sämsjön, Tolken och Åsunden från vattenförsörjningsplanen. 

Slutsatser 
Vattenresurser och potentiella nya täkter är kända och inventerade. En översyn av 
reservvatten samt behov av områdesskydd behöver göras.  

Styrkor 
 Kommunen har god tillgång till råvatten av bra kvalitet.  

 Potentiella nya vattentäkter, både ytvatten och grundvatten, är identifierade. 

 Vattenskyddsområden och naturreservat finns med skyddsföreskrifter för befintliga 
vattentäkter. 

Utmaningar 
 Inget skydd eller övervakning av potentiella nya vattentäkter finns. 

 Tillgången på grundvatten av tillräckligt god kvalitet är osäker i centralorten.  
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 Flera allmänna vattentäkter saknar reservvattenbrunnar.  

Resurshushållning inom VA-verksamheten 

Energieffektivisering 
VA-verksamheten är en stor energiförbrukare med många verk, 14 avloppsverk och 9 
vattenverk, samt långa ledningar som vatten pumpas i. Ett ständigt arbete pågår för att 
förbättra reningsprocessen och effektivisera i syfte att minska kemikalie- och 
energiförbrukning, bland annat optimeras start och stopptider på pumpar, frekvensstyrning 
av maskiner/pumpar, och minskning av slamtransporter. 

Kemikalieanvändning i processerna 
På vattensidan används minimalt med kemikalier i processen för rening av råvattnet. På 
vattenverket i Marbäck och Köttkulla används lut till pH-justering och avhärdning med 
saltlösning görs på Ulricehamn, Högagärde, Hökerum, Älmestad och Hössna vattenverk.   

På avloppssidan används aluminiumsalt till det kemiska steget. Aluminiumsaltet binder 
fosfaterna som finns i vattnet. På reningsverket i Ulricehamn används en sockerlösning 
(extern kolkälla) till det biologiska steget. Sedan används polymer för slamförtjockning i 
Ulricehamn, Gällstad och Timmele. Till rötkammaren i Ulricehamn används även järnklorid 
för att ta ner svavelväte samt skumdämpande medel. 

Slam från avloppsreningsverk 
Enligt Ulricehamns kommuns Avfallsplan, antagen av kommunfullmäktige i Ulricehamn 
2007, används avvattnat slam från avloppsreningsverken och inert avfall som 
konstruktionsmaterial vid avjämning och sluttäckning av deponin vid Övreskog. 
Övertäckning pågår fortfarande och beräknas vara klart 2023. Då behovet av slam till 
sluttäckning minskar sker även slamspridning på jordbruksmark för produktion av 
djurfoder. Genom detta återcirkuleras värdefull fosfor till jorden samt ett antal riskämnen.  

Arbetet med att ta fram en ny regional avfallsplan har precis startat och planen beräknas bli 
klar 2021. I nuvarande avfallsplan framgår att det stora avfallsproblemet för 
avloppsreningsverken är avloppsslammet. I avloppsverken i Timmele och Ulricehamn finns 
avvattningsutrustningar. I Timmele och Gällstad behandlas slam från enskilda anläggningar. 
I Timmele och i mindre omfattning i Ulricehamn behandlas dessutom våtslam från övriga 
ARV i kommunen. Vid ARV i Ulricehamn föregås avvattningen av rötning. Gasen renas och 
används till fordonsdrift. Efter avvattning transporteras slammet till avfallsanläggningen för 
användning som täckmassor. Mängden avvattnat slam uppgår till cirka 4 000 ton per år. 

I nuvarande avfallsplan framgår också att kommunen under några år framöver kan låta 
avvattnat slam användas för sluttäckning av deponin på Övreskog. Den långsiktiga 
målsättningen bör vara att slammet ska kunna användas som gödningsmedel. Arbetet med 
att förbättra slamkvalitén pågår ständigt, genom bland annat uppströmsarbete. Det slam som 
inte kan användas på Övreskog transporteras till andra lämpliga anläggningar i regionen för 
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tillexempel tillverkning av anläggningsjord. Slammet är inte REVAQ-certifierat. Kommunen 
avser inte att anlägga och driva någon egen anläggning för omhändertagande av det 
avvattnade slammet. 

Slutsatser 
Reningsverken använder mycket energi men är annars inte särskilt resurskrävande. 
Avsättningen för slam i framtiden behöver lösas. 

Styrkor 
 Ny avfallsplan tas fram och är klar år 2021. 

 Avsättning för slam till sluttäckning av deponin finns idag. 

 Egna slambilar finns med miljösmart avvattningsteknik. 

Utmaningar 
 Återvinning av fosfor i slammet i reningsverken. 

 2023 ska deponin vara sluttäckt, ny avsättning för slam behöver hittas. 

 Läkemedelshalter i slammet, kan det renas bättre? 

 Lagstiftningen har oklara krav kring slam. Är det avfall eller en resurs? 

Markföroreningar 
I kommunen finns inga större områden med kända markföroreningar, dock finns ett antal 
objekt som kräver åtgärder, som exempelvis gamla sågverksområden, nedlagda 
bensinstationer och handelsträdgårdar. Huvuddelen av de nedlagda bensinstationerna är 
idag sanerade. I samband med detaljplaneläggning provtas och kartläggs potentiellt 
förorenade områden. Detta kan också bli aktuellt vid byggnation inom områden med äldre 
detaljplaner.  

Markföroreningar kan påverka VA-arbetet genom att föroreningar kan spridas vid schaktning 
för ledningar och anläggningar i förorenad mark, och genom att dagvatten infiltrerar ner 
genom en förorening i mark och sprider den till omgivningen eller till grundvattnet. Det är 
viktigt att känna till vart föroreningar finns i planeringen och vilka som ska bära kostnader. I 
dagsläget är ansvarsfördelningen oklar för vem som ska bära kostnaderna för sanering. 

Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) delar in 
potentiellt förorenade områden i fyra riskklasser. De är: 

 Riskklass 1, mycket stor risk,  

 Riskklass 2, stor risk,  

 Riskklass 3, måttlig risk och 

 Riskklass 4, liten risk. 
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Riskklassningen är användbar när inga utredningar eller analyser gjorts på en fastighet. 
Områden i riskklass 1 och 2 bör vara prioriterade att utreda vidare.   

Konstaterat och misstänkt förorenade fastigheter 
Det finns ett antal konstaterade markföroreningar i Ulricehamn. Inventeringar har utförts 
och tillsyn av föroreningarna pågår. Tre sågverk är klassade som riskklass 1 i 
Naturvårdsverkets MIFO-inventering. De ligger i Liared, Vegby och Älmestad. 30 fastigheter 
är klassade som riskklass 2, främst kemtvättar och anläggningar för drivmedelshantering 
som bensinstationer. Här kan det finnas en risk för ras eller skred att ta hänsyn till i 
anslutning till de misstänkta föroreningarna. Kommunen genom miljöenheten har själva 
inventerat och poängsatt potentiellt förorenade fastigheter.  

 
Figur 18. Förorenade och potentiellt förorenade områden i kommunen, från  

Länsstyrelsens EBH-karta. 

Tillsyn över förorenade områden 
Miljö- och byggnämnden bedriver tillsyn över förorenade områden och i samband med 
avslutning av miljöfarliga verksamheter, markexploatering med mera, ställs krav på att 
efterbehandlingsåtgärder vidtas. Beroende på var området finns kan kraven på 
efterbehandlingsåtgärderna variera. Miljöenheten har tagit fram riktlinjer som beskriver 
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vilka förorenade områden som finns inom kommunen och hur dessa ska hanteras. Syftet är 
att skapa förutsättningar för ett mer strategiskt och systematiskt arbete för att uppnå 
miljömålet “Giftfri miljö”. Riktlinjerna syftar även till att tydliggöra vilka prioriteringar som 
ska göras i detta arbete. Även i samband med exploatering och andra förändringar av 
markanvändningen ställs krav på att områden undersöks och vid behov vidtas 
efterbehandlingsåtgärder.  

I dagsläget bedrivs endast händelsestyrd tillsyn. Resurser saknas för egeninitierat arbete.  

Slutsatser 
Det är viktigt att det tas hänsyn till eventuella markföroreningar vid planering av nya VA-
anläggningar.   

Styrkor 
 Få områden är förorenade i kommunen då ett litet antal kemikalieintensiva 

verksamheter har funnits.  

 De områden som är förorenade eller kan vara misstänkt förorenade är kända. En 
tillsynsplan finns för tillsyn och inventering. 

 Riktlinjer för förorenade områden finns.   

Utmaningar 
 Flera potentiellt förorenade områden har risk för ras, skred eller översvämningar, 

särskilt i Ulricehamns tätort.  

 Oklara ansvarsförhållanden för föroreningar i samband med ledningsdragningar. 

 Resurser saknas för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedriva egeninitierat arbete.  
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Varje delplan innehåller en konsekvensanalys av att genomföra VA-planen jämfört med att 
fortsätta med dagens arbetssätt. Under arbetets gång har åtgärder som behöver vidtas 
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Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning.  
Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. Delplanedokumentet utgörs i sin tur av 
VA-utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen, plan för enskilt VA och riktlinjer 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategidokumentet Delplaner - Strategisk VA-plan 
Ulricehamns kommun.  

Sammanfattning 
Delplanerna syftar till att skapa en kontinuerlig och ändamålsenlig VA-planering för att få en 
helhetssyn över VA-frågorna och för resurssättning och långsiktig planering. I de olika 
delplanerna beskrivs den kommande planeringen inom det område som delplanen gäller. 
Varje delplan innehåller en konsekvensanalys av att genomföra VA-planen jämfört med att 
fortsätta med dagens arbetssätt. Under arbetets gång har åtgärder som behöver vidtas 
framöver identifierats. Dessa har samlats i en åtgärdsplan som kommer finnas tillgänglig för 
det interna arbetet med VA-planeringen. 

VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-översikt, en VA-policy samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Strategisk VA-plan Ulricehamns kommun följer denna vägledning.  
Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. Delplanedokumentet utgörs i sin tur av 
VA-utbyggnadsplan, plan för den allmänna anläggningen, plan för enskilt VA och riktlinjer 
för dagvattenhantering. 

Ärendet 
Delplanerna syftar till att skapa en kontinuerlig och ändamålsenlig VA-planering för att få en 
helhetssyn över VA-frågorna och för resurssättning och långsiktig planering. I de olika 
delplanerna beskrivs den kommande planeringen inom det område som delplanen gäller. 
Varje delplan innehåller en konsekvensanalys av att genomföra VA-planen jämfört med att 
fortsätta med dagens arbetssätt. Under arbetets gång har åtgärder som behöver vidtas 
framöver identifierats. Dessa har samlats i en åtgärdsplan som kommer finnas tillgänglig för 
det interna arbetet med VA-planeringen. 

I VA-utbyggnadsplanen framgår det hur kommande bebyggelse i kommunen planeras och i 
vilken takt områden kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. I planen för den 
allmänna anläggningen går det att läsa mer om vad det kommunala energibolaget 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) planerar kring dricksvattenverk, avloppsverk, ledningsnät 
och dagvattenanläggningar.  
I planen som rör enskild VA-försörjning redogörs för vad kommunen planerar kring tillsyn 
och kontroll av VA-anläggningar på enskild mark samt de krav och det stöd som finns för de 
som vill bygga en egen VA-anläggning. I riktlinjerna för dagvattenhantering går det att läsa 
om hur dagvattnet Ulricehamn ska hanteras. 
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Länsstyrelsen beslutade 2019-03-25 att godkänna kommunens ansökan om LOVA-bidrag 
(Lokala vattenvårdsprojekt) för framtagande av en strategisk VA-plan. Projektet har pågått 
mellan april 2019 och november 2020. Inför projektstart skapades en arbetsgrupp bestående 
av representanter från planenheten, miljöenheten och UEAB. På grund av personell 
resursbrist upphandlades även konsultstöd av WSP Sverige som har agerat externa 
processledare och assisterat i framtagandet av planen. Efter VA-planens antagande ska 
arbetsgruppen från kommunen fungera som en strategisk VA-grupp med UEAB som 
ordförande.  
 
Den strategiska VA-gruppens uppgift blir att årligen följa upp genomförandet av de 
föreslagna åtgärderna i åtgärdslistan, sörja för att VA-planen aktualiseras och i samband med 
att en planeringsstrategi tas fram bevaka VA-frågorna i översiktsplanen och föreslå 
uppdateringar av VA-planen så att denna överensstämmer med översiktsplanen. 
 
VA-planen är framtagen enligt Havs- och vattenmyndighetens ”Vägledning för kommunal 
VA-planering” (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Detta har varit ett villkor i 
Länsstyrelsens beslut om att bevilja LOVA-bidrag för projektet. Vägledningen anger att en 
VA-plan ska tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete, vara politiskt förankrad 
samt ska kunna utgöra underlag för beslut om finansiering av föreslagna åtgärder. 
Vägledningen anger även att en VA-plan bör innehålla en VA-översikt, en VA-policy samt 
delplaner i form av en utbyggnadsplan, en plan för enskilt VA och en plan för den allmänna 
anläggningen. Därutöver bör planen ange riktlinjer för genomförande och uppföljning. 
Utöver de nämnda delarna innehåller kommunens VA-plan även riktlinjer för 
dagvattenhantering. 
Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-
policyn och ett som omfattar delplaner och bilagor. Den strategiska VA-planen är uppdelad 
på tre dokument. Ett för VA-översikten, ett för VA-policyn och ett som omfattar delplaner 
och bilagor. Delplanedokumentet utgörs i sin tur av VA-utbyggnadsplan, plan för den 
allmänna anläggningen, plan för enskilt VA och riktlinjer för dagvattenhantering. 
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Ordlista 
 

ABVA: Allmänna bestämmelser, kommunens föreskrifter 
för användningen av allmänna VA-anläggningen. 

Allmänt VA:   Kommunens VA-anläggningar och tjänster. 

Avloppsvatten: Allt använt, smutsigt vatten som når reningsverk via 
avloppsrören. Samlingsnamn för spillvatten och 
dagvatten.  

Avrinningsområde: Område som avgränsas av vattendelare inom vilken 
ytvattenavrinningen sker till recipient. 

Dagvatten:  Dagvatten är tillfälligt förekommande flöden av 
regnvatten, smältvatten, spolvatten och 
framträngande grundvatten som avrinner från mark 
eller hårdgjorda ytor. 

Dricksvatten: Vattnet i kranen, renat till dricksvattenkvalitet enligt 
Livsmedelsverkets föreskrifter. 

Dränvatten: Överflödigt vatten i mark som avleds i rör, dike eller 
liknande för att hålla torrt kring t.ex. bostadshus. 

Enskilt VA: En anläggning för dricksvatten, avloppsvatten eller 
dagvatten som ägs privat eller drivs som en 
gemensamhetsanläggning. 

Gemensamhetsanläggning:  Anläggning som försörjer flera fastigheter med VA-
lösning tillsammans. 

Grundvatten: Vatten i marken som ligger under grundvattenytan, 
där vattnets nivå är samma som atmosfärtrycket. 
Grundvatten bildas när vatten sakta infiltreras i 
marken. 

Infiltration: Vatten rinner sakta genom marken och renas genom 
sand- eller gruslager där föroreningar binds till 
partiklar.  

Ledningsnät: Rör som leder dricksvatten från vattenverken och 
avloppsvatten till reningsverken samt avleder 
dränerings- och dagvatten från husgrunder, gator 
och torg. 

LIS-område: Område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 
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Personekvivalenter (pe): En personekvivalent motsvarar ungefär 1 person i 
BOD7-belastning.  

Recipient: Vattendrag som tar emot avrinning eller avlett 
vatten. 

Råvatten: Det vatten som vattenverken använder för att 
producera dricksvatten, kan vara antingen ytvatten 
eller grundvatten. I Ulricehamn är det i dagsläget 
grundvatten som utgör råvattnet. 

Sandfilter: Under dricksvattenproduktionen silas vattnet genom 
flera lager av sand i en bassäng för att renas. Man 
härmar naturen där vattnet vid grundvattenbildning 
silas genom marken. 

Slam: En restprodukt från reningsprocessen vid ett 
reningsverk. Används till stor del för 
biogasproduktion och ett slam av god kvalitet kan 
också användas som gödsel på åkermark. 

Spillvatten: Förorenat vatten från toalett, bad, dusch, disk, tvätt 
och industrier som leds till avloppsreningsverken.  

Skyfall: Häftiga regn som det allmänna rörsystemet för 
dagvatten inte kan hantera och som orsakar skador 
för samhället och dess invånare. 

Spillvatten: Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, skolor, 
arbetsplatser, handel och service, det vill säga allt 
som spolas ner i toalett eller avlopp. 

VA:    Vatten och Avloppsvatten. 

VA-försörjning: Kommunens hantering och försörjning av lösningar 
för vatten och avlopp. 

VA-huvudman: Den som ansvarar för VA. Oftast en kommun eller 
ett kommunalt bolag. I Ulricehamn är det UEAB. 

Vattenförekomst:  Ett vattendrag klassat som vattenförekomst i VISS. 

Vattenskyddsområde: Ett område utpekat som skyddat på grund av 
vattentäkt, med vattenskyddsföreskrifter.  

Vattentäkt: Grundvatten- eller ytvattenkälla där vattenverken 
hämtar sitt råvatten. 

Verksamhetsområde: Ett område där det är utpekat att kommunen 
ansvarar för VA-försörjningen.  
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VISS: VattenInformationsSystem Sverige är en databas 
som har utvecklats av vattenmyndigheterna, 
länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. 

Sammanfattning 
VA-planeringen ska vara långsiktig och strategisk. Planeringen har lett fram till ett styrande 
dokument, en strategisk VA-plan, som sätter ambitionsnivån och vägleder inför 
detaljplanering. Den strategiska VA-planen är samordnad med översiktsplaneringen och är 
en grund för planering i kommunen kopplat till tillsyn, kommunens utveckling samt 
bebyggelseutveckling. I planen framgår VA-hanteringens miljöpåverkan kopplat till 
miljökvalitetsnormer för vatten. Vidare beskrivs dagens styrkor och utmaningar med 
kommunens vatten och avlopp.  

VA-planen omfattar VA-försörjningen i hela kommunen inom verksamhetsområde för 
allmänt VA och utanför det allmänna verksamhetsområdet. 

Den strategiska VA-planen är uppdelad i tre separata dokument: 

 VA-översikt 
 VA-policy 
 Delplaner 

I VA-översikten finns sammanställt den kunskap som finns i kommunen gällande VA-frågor 
och vattenresurser. Det går det att läsa hur nuvarande VA hanteras i kommunen och hur 
dricksvatten och avloppsvatten fungerar. Vidare redogörs för hur grundvatten och ytvatten i 
kommunen klassas, samt redogörs för risker och styrkor med nuläget inom och utanför 
kommunalt verksamhetsområde för VA. 

VA-policyn fastställer strategiska vägval, riktlinjer och ställningstaganden som rör allmän 
och enskild VA-försörjning. 

Till VA-planen hör också fyra stycken delplaner, samlade i ett gemensamt dokument. Varje 
delplan innehåller en handlingsplan. Handlingsplanerna återfinns i bilaga 1 för 
förvaltningens och UEABs interna arbete. De har inte antagits politiskt. 

Delplanerna är: 

 VA-utbyggnadsplan 

 Plan för den allmänna anläggningen 

 Plan för enskilt VA 

 Riktlinjer för dagvattenhantering 

I de olika delplanerna beskrivs den kommande VA-planeringen inom det område som 
delplanen avser. Varje delplan innehåller en konsekvensanalys av att genomföra VA-planen 
jämfört med att fortsätta med dagens arbetssätt. I de olika delplanerna beskrivs den 
kommande VA-planeringen inom det område som delplanen avser. Varje delplan innehåller 
en konsekvensanalys av att genomföra VA-planen jämfört med att fortsätta med dagens 
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arbetssätt. Under arbetets gång har åtgärder som behöver vidtas framöver i VA-arbetet 
identifierats. Dessa har samlats i en åtgärdsplan som finns tillgänglig i bilaga 1 för 
förvaltningen och UEAB. Bilagan är till för det interna arbetet med VA-planeringen och antas 
således inte politiskt. 

I VA-utbyggnadsplanen framgår det hur kommande bebyggelse i kommunen planeras och i 
vilken takt områden kommer att anslutas till det kommunala VA-systemet. 

I planen för den allmänna anläggningen går det att läsa mer om vad det kommunala 
energibolaget Ulricehamns Energi AB (UEAB) planerar kring dricksvattenverk, avloppsverk, 
ledningsnät och dagvattenanläggningar. 

I planen som rör enskild VA-försörjning redogörs för vad kommunen planerar kring tillsyn 
och kontroll av VA-anläggningar på enskild mark samt de krav och det stöd som finns för de 
som vill bygga en egen VA-anläggning. 

I riktlinjerna för dagvattenhantering går det att läsa om hur dagvattnet Ulricehamn ska 
hanteras.   

Bilaga 4 innehåller alla utbyggnadsområden med kartor och beskrivningar. Prioriteringen av 
områdena och deras behov av VA-utbyggnad redovisas bilagorna 2 och 3. Samtliga bilagor 
återfinns i dokumentet ”Strategisk VA-plan - Delplaner”. Bilaga 5 innehåller uppgifter som 
sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen.  

Bakgrund  
För att säkra ett långsiktigt hållbart samhälle behöver kommunen arbeta strategiskt med 
vatten- och avloppsfrågorna. En förutsättning för att säkra tillgången till rent dricksvatten 
och en effektiv avloppshantering är en kunskapshöjande och väl förankrad planering för 
vatten och avlopp.  

Kommunen är skyldig att ordna vattenförsörjning och/eller avloppsförsörjning i områden 
med samlad bebyggelse när det finns behov utifrån människors hälsa eller miljön enligt lagen 
om allmänna vattentjänster.1 

VA-planen har tagits fram enligt Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal 
VA-planering.2 

Syfte  
VA-planen syftar till att skapa en heltäckande, långsiktig, och hållbar vatten- och 
avloppsförsörjning för hela kommunen. En kontinuerlig och ändamålsenlig VA-planering är 
ett värdefullt redskap för kommunen för att få en helhetssyn över VA-frågorna och för 
resurssättning och långsiktig planering.  

Planen ska bidra till att dagens och framtidens krav på VA-försörjningen synliggörs och 
hjälpa kommunen att ta ansvar för det som krävs enligt lag och att underlätta helhetssynen. 

 
1 6 § Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 
2 Vägledning för kommunal VA-planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten 
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VA-planen ska fungera som ett styrdokument i planarbetet och som ett stöd för utveckling av 
ny bebyggelse där VA-frågan hanteras på ett hållbart sätt.  

VA-planen ska också tydliggöra för de som äger eller är intresserade av att köpa en fastighet i 
Ulricehamns kommun, vad som är planerat kring fastighetens VA. Detta ökar 
förutsägbarheten och ger fastighetsägaren bättre förutsättningar att ta ansvar för sin VA-
försörjning.  

Hur planen har tagits fram 
I samband med att Ulricehamns kommun startade arbetet med en ny översiktsplan med 
tidshorisont fram till år 2040 identifierades behovet av att ta fram ett samlat strategiskt 
dokument för kommunens VA-planering. Arbetet med VA-planen utfördes parallellt med 
översiktsplanen. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från UEAB samt miljöenheten 
och planheten på Sektor miljö och samhällsbyggnad. Konsulter från WSP har fungerat som 
externa processledare. De har hållit samman dokumentationen och planen för arbetet.  

I arbetsgruppen deltog:  

Tabell 1. Arbetsgruppen för VA-planen. 

Ludvig Simonsson, 
projektledare 

Planenheten 

Pär Norgren Planenheten 

Robert Karlsson Miljöenheten 

Joanna Miklos Svan Miljöenheten 

Mimi Zandén Ljungmark Miljöenheten 

Marie Ström UEAB 

Johan Lundström UEAB 

Tomas Brolin UEAB 

Ida Eriksson WSP 

Kristin Holmberg WSP 

Johan Emanuelsson WSP 

 

VA-planens roll  
VA-planen är ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela 
kommunen, innanför och utanför kommunalt verksamhetsområde för VA-försörjning. 
Planen är ett verktyg för att tydliggöra och prioritera kommunens arbete med VA-frågor och 
ska leda till att resurserna används mer effektivt.  
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VA-planen är ett viktigt styrdokument vid detaljplanering, vid förhandsbesked/bygglov samt 
vid hantering av enskilda avlopp. 

Styrdokument som berör VA-planering är: 

 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 

 Avfallsplan 

 Översiktsplan 

 Miljönämndens tillsyns- och kontrollplan 

VA-planen är ett underlag för delar som rör enskilda avlopp, för miljöenhetens prioriteringar 
och underlag till tillsynsplanen som antas varje år av miljö- och byggnämnden.  

De delar av VA-planen som handlar om planerad utbyggnad, ingår i översiktsplanen och 
kommer att uppdateras i pågående planeringsprocess. Delarna utgör däremot inte ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Utbyggnadsplanens områden har lyfts in i 
översiktsplanen och visas i dess digitala karta som utbyggnadsområden för kommunalt VA. 
Övriga delar av VA-planen fungerar som fristående dokument.  

Kommunen har valt detta tillvägagångssätt då en stor del av den föreslagna bebyggelsen i 
översiktsplanen har använts som utgångspunkt för utbyggnadsområdena i 
utbyggnadsplanen. 

I samband med att ny lagstiftning för översiktsplanering i plan- och bygglagen (PBL) trädde i 
kraft 2020-04-01 tillkom ett nytt krav på kommuner att tillämpa ett löpande 
översiktsplanearbete. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta en så kallad 
planeringsstrategi där kommunen anger om, och i så fall vad, i översiktsplanen som behöver 
revideras. I samband med arbetet att ta fram en planeringsstrategi kan VA-planen i sin helhet 
ses över och revideras i mån av behov. 

Plan för uppföljning  
VA-planen är ett levande dokument som måste ses över löpande och revideras vid behov. Det 
löpande arbetet ska ske i en arbetsgrupp bestående av personer från olika delar av 
kommunorganisationen som berörs av VA-frågan. Gruppens ansvar är även att revidera och 
ta fram rutiner och gemensam information där det behövs. Den ansvarar även för att bedöma 
om, och i så fall vilka av revideringarna som årligen behöver stämmas av politiskt med 
kommunstyrelsen.  
 
Uppföljningen ska göras så att respektive bolag eller enhet kan ta med revideringarna i sin 
kommande årsplan. Varje förvaltning eller bolag ansvarar för att se till att de åtgärder de 
ansvarar för utförs.  
 
En större översyn av VA-planen sker minst en gång per mandatperiod. I samband med 
översynen säkerställer arbetsgruppen att VA-planen som helhet är uppdaterad. VA-planen 
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ska i samband med översynen också skickas till kommunfullmäktige för antagande.  
 
Översynen ska samordnas med den planeringsstrategi som ska tas fram en gång per 
mandatperiod i samband med aktualiseringen av kommunens översiktsplan. Den strategiska 
VA-gruppen ansvarar för att översiktsplanen och VA-planen är samstämmiga och att 
eventuella justeringar som behöver göras kommer med i planeringsstrategin. I de fall VA-
planen och översiktsplanen inte skulle vara samstämmiga, gäller översiktsplanen. 

Uppdrag 
Den strategiska VA-gruppen har i uppdrag att följa upp de delplaner som ingår i dokumentet 
samt de åtgärder som hör till varje delplan. I egenskap av VA-huvudman och ordförande i 
den strategiska VA-gruppen ansvarar Ulricehamns Energi AB (UEAB) för att uppföljningen 
av VA-planen genomförs. 

VA-planens uppbyggnad 
VA-planen har tagits fram i tre steg. Först har en VA-översikt tagits fram som beskriver 
nuläget, förutsättningar samt styrkor och utmaningar för VA i Ulricehamns kommun. Sedan 
har en VA-policy utformats för att visa kommunens viljeriktning och för att fungera som en 
grund för prioriteringar. Sedan har fyra delplaner arbetats fram. En för utbyggnad av allmänt 
VA, en för den allmänna VA-anläggningen och en för enskilt VA, tillsammans med riktlinjer 
för dagvattenhantering. Konsekvensanalyser av delplanerna har gjorts, och en plan för 
uppföljning och revidering av VA-planen finns. 

 

Figur 1. VA-planens uppbyggnad. 

Miljömål och hållbarhetsmål 
VA-planen bidrar till uppfyllanden av följande nationella miljömål med tillhörande regionala 
tilläggsmål för Västra Götaland:  

 Ingen övergödning 
- Minskade utsläpp av kväve 
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- Minskade utsläpp av ammoniak 
- Minskad transport av näringsämnen i vattendrag  

 Levande sjöar och vattendrag 
- Skyddade ytvattentäkter 
- Säkrade drickvattenresurser 

 Grundvatten av god kvalitet 

En annan utgångpunkt är de globala hållbarhetsmålen där en god och hållbar hantering av 
vattenresurser och avloppsvatten är en viktig del. De mål som denna VA-planering bidrar till 
att uppfylla är: 

 3. God hälsa och välbefinnande 

- Minskade sjukdomsfall på grund av kontaminering av vatten. 

 6. Rent vatten och sanitet för alla 

- Planeringen har direkt inverkan på att alla som bor och vistas i kommunen har 
tillgång till dricksvatten och avlopp av tillräcklig kvalitet och kvantitet. 

 11. Hållbara städer och samhällen 

- Hållbara VA-lösningar minskar städernas negativa miljöpåverkan per person. 

 12. Hållbar konsumtion och produktion 

- En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, 
hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad 
påverkan från farliga kemikalier. 

 

 
Figur 2. De globala hållbarhetsmålen. 
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Lagar och regler 
Vattenförsörjning och avloppshantering berörs av många olika lagar och regler. De viktigaste 
beskrivs nedan. 

EU:s ramdirektiv för vatten 
EU:s ramdirektiv för vatten anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet 
och tillgång på vatten. Fem vattenmyndigheter ansvarar för genomförandet av 
vattendirektivet i Sverige och kartlägger vattnets status, tar fram miljökvalitetsnormer för 
vatten och åtgärdsprogram för att förbättra vattenstatusen. De åtgärder som kommunerna 
ska genomföra är bland annat VA-planering, skydd av vattentäkter, tillsyn av enskilda avlopp 
och detaljplanering och bygglov med hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten. 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, vattenförekomster och 
miljökvalitetsnormer 
I arbetet med vattenförvaltningen har sjöar, vattendrag, kustområden och 
grundvattenförekomster definierats som olika vattenförekomster. Alla sjöar, vattendrag osv 
är inte vattenförekomster utan det är kopplat till storlek och avgörs av vattenmyndigheterna 
som i sin tur tolkar definitionen av vattenförekomst i EU:s vattendirektiv. 
Vattenförekomsternas nuvarande status (ekologisk och kemisk), det vill säga dess 
miljötillstånd, har därefter bedömts enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, 
otillfredsställande och dålig status. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla 
vattenförekomster ska uppnå minst miljökvalitetsnormen god ekologisk status och 
miljökvalitetsnormen god kemisk status, år 2015. På de platser där detta ansetts tekniskt 
omöjligt har tidsfrist införts till år 2021 och längst till år 2027.  Statusen på 
vattenförekomsterna och deras miljökvalitetsnormer bedöms och klassificeras enligt Havs- 
och Vattenmyndigheten föreskrifter för klassificering och bedömning avseende ytvatten. 
Miljökvalitetsnormer och bedömning av status av grundvatten genomförs enligt SGU:s 
föreskrifter. 

Miljöbalken (1998:808) 
Miljöbalken reglerar allt utsläpp av avloppsvatten, med utgångspunkt i begreppet hållbar 
utveckling. Lagen anger att avloppsvatten ska renas och tas om hand så att inte olägenheter 
för människors hälsa eller miljön uppstår. Resurshushållning är också en viktig princip i 
miljöbalken, vilket bland annat innebär kretslopp av näringsämnen från avlopp. Alla 
vattentäkter omfattas även av miljöbalken. Om en vattentäkt har förorenats av 
omkringliggande verksamhet kan tillsynsmyndigheten ställa krav på att orsaken till 
problemen ska åtgärdas. 

Plan- och bygglagen (2010:900) 
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planering av mark och vatten och om 
byggande. Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade. Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till bland annat möjligheter till god vattenförsörjning och avloppshantering. Kommunen är 
skyldig att planera bebyggelsen så att detta uppnås, bland annat genom detaljplaner. 
Kommunen beslutar också om bygglov i enlighet med plan- och bygglagen. 
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Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster är kommunen skyldig att ansvara för vatten- och 
avloppsförsörjningen om denna av hälso- eller miljöskäl behöver lösas i ett större 
sammanhang. I områden där en sådan skyldighet uppstår upprättar den kommunala VA-
huvudmannen verksamhetsområden. Lagen reglerar också förhållandet mellan 
fastighetsägaren och VA-huvudmannen, och ansvarsfördelningen dem emellan. 

Dricksvattenföreskrifter (SLVFS 2001:30) 
Livsmedelsverkets författningssamling redovisar via dricksvattenföreskrifterna krav på bland 
annat beredning, distribution, egenkontroll, provtagningsregler, åtgärder vid 
kvalitetsförsämring och kvalitativa gränsvärden för dricksvatten från vattenverk som 
levererar mer än 10 m3/dag eller som försörjer fler än 50 personer. Levereras dricksvattnet 
som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller dock 
dricksvattenföreskrifterna oavsett hur lite vatten som produceras. 

Livsmedelslagen (2006:804) 
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Hanteringen av vatten i vattenverk och 
livsmedelsanläggningar, samt distributionen av vatten regleras i livsmedelslagen och i 
förordningar kopplat till lagen.  

Anläggningslagen (1973:1149) 
Anläggningslagen gäller för gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp, det vill säga 
anläggningar för flera hushåll, som inte ägs och drivs av den kommunala VA-huvudmannen. 
Anläggningslagen anger under vilka förutsättningar det går att bilda en 
gemensamhetsanläggning och hur processen ska gå till. 

Ansvar för VA-försörjningen 
Kommunens ansvar 
Kommunens verksamhetsområden för vatten och avlopp omfattar 18 orter. Inom de 
tätbebyggda områdena är kommunen ansvarig för dricksvattenförsörjningen samt 
hanteringen av dagvatten och spillvatten. Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kommun 
är lokal tillsynsmyndighet för spill, dag- och avloppsvatten. Kommunens ansvar för VA-
försörjningen omfattar även den översiktliga strategiska planeringen. Kommunfullmäktige är 
kommunens högsta beslutande organ och har det övergripande ansvaret för kommunens VA-
försörjning. Det innebär bland annat att fastställa VA-planen, och besluta om VA-
verksamhetsområde, VA-taxa, översiktsplan med mera.  

VA-huvudmannens ansvar 
Ulricehamns Energi AB (UEAB) är huvudman för den allmänna VA-anläggningen i 
Ulricehamns kommun. Allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt 
geografiskt område, ett så kallat verksamhetsområdet. I den allmänna VA-anläggningen 
ingår vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer samt 
andra anordningar som krävs för att VA-anläggningen ska fungera på det sätt som avses. I 
den allmänna anläggningen ingår också servisledningar fram till förbindelsepunkter som 
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huvudmannen har bestämt för varje fastighet. Huvudmannen ansvarar för alla arbeten och 
kostnader för den allmänna anläggningen. 

Den enskildes ansvar 
Rätten att använda en allmän VA-anläggning är knuten till fastigheten och inte till 
fastighetsägaren. Med en fastighets VA-installation menas de ledningar som för fastigheten 
dragits från förbindelsepunkterna. I installationen ingår även anordningar som tappventiler 
och tvättställ som anslutits till sådan ledning. En VA-installation ingår generellt inte i den 
allmänna anläggningen.  

Den juridiska ansvarsgränsen mellan huvudmannens allmänna anläggning och fastighetens 
VA-installation går i förbindelsepunkten, alltså den punkt där inkoppling av fastighetens 
ledningar till den allmänna anläggningen ska ske eller har skett.  

Fastighetsägaren ansvarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen. Anordning 
som behövs för en eller några få fastigheter, som anordning för tryckstegring av vatten eller 
pumpning av avloppsvatten, bekostas generellt av vederbörande fastighetsägare. 
Fastighetsägaren är också skyldig att erlägga avgift i enlighet med gällande VA-taxa.  

Fastigheter som är belägna utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning ansvarar 
för att ordna VA-försörjning på egen hand med en enskild anläggning. Anläggningen ska då 
uppfylla gällande miljökrav och andra krav. När kommunen är fastighetsägare har 
kommunen samma ansvar och skyldigheter som övriga fastighetsägare.  

Grupper av fastighetsägare kan skapa gemensamma VA-lösningar i form av 
gemensamhetsanläggningar som normalt förvaltas av en samfällighetsförening. Ansvaret för 
en fungerande VA-anläggning ligger då hos föreningen. Varje enskild fastighetsägare 
omfattas av de skyldigheter som följer av föreningens stadgar. Dessa gemensamma 
anläggningar betraktas som enskilda anläggningar.  
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VA-utbyggnadsplan 
Kommunen är skyldig att fatta beslut om utbyggnad av allmän VA-försörjning för bebyggelse 
som har behov av detta. Detta sker genom beslut om inrättande av verksamhetsområde för 
allmänt VA. Beslutet fattas av kommunfullmäktige. Skyldigheten för en kommun att inrätta 
ett verksamhetsområde inträder när det är påkallat ur miljö- eller hälsoskyddsskäl och när 
det omfattar en gruppering av byggnader och bostäder. När ett beslut om 
verksamhetsområde fattas medför det att gällande detaljplaner i området bör ses över. 
Detaljplanebestämmelser gällande VA måste anpassas till nya förutsättningar och tillfälle ges 
att generellt anpassa bestämmelser till dagens behov och krav. Det kan exempelvis gälla att 
utöka byggrätten i ett område för att möjliggöra permanentboende. Dessa detaljplanearbeten 
måste prioriteras så att begränsningar i planbestämmelserna inte motverkar möjlig 
utveckling då en ny VA-anläggning tas i drift.  

Hur utbyggnadsplanen har tagits fram 
För att kunna identifiera vilka bebyggelsegrupper där det finns ett behov av utbyggnad av 
kommunalt VA har arbetet utgått från områden klassade som sammanhållen bebyggelse 
samt från områden som i översiktsplanen pekas ut för ny bebyggelse. Områdena som klassats 
som sammanhållen bebyggelse inventerades i samband med översiktsplanearbetet.  En 
bruttolista över potentiella områden har sedan tagits fram och varje enskilt område kartlagts 
för att avgöra om det föreligger ett behov av utbyggnad samt vilka möjligheter som finns för 
utbyggnad.  

Efter framtagandet av bruttolistan har områdena poängsatts utifrån behov samt möjligheter 
och ekonomi. Inför poängsättningen ströks två områden som efter en noggrannare 
kartläggning bedömdes som osannolika att de skulle behöva kommunalt VA.  

Bedömning av behov 
Bedömningen om behov har skett utifrån utvalda kriterier som ansetts viktiga och där 
tillförlitlig information finns.  

Miljöfaktorer och hälsofaktorer slogs samman inför poängsättningen då kriterierna de 
poängsattes utifrån tangerade varandra. En viktning som innebar att faktorerna motsvarade 
50% var av poängen gjordes. Samhällsfaktorer fick därför ett tyngre genomslag i 
poängsättningen eftersom det fanns färre kriterier att poängsätta där. Varje område i 
bruttolistan har poängsatts för varje kriterium utifrån en poängskala i tre steg: 0, 2, 5. Se 
bilaga 2 där modellen för poängsättning redovisas. Varje område har sedan viktats i 
förhållande till varandra. Poängskalans tre steg valdes för att ge ett tydligare utslag för de 
områden som fick höga poäng under poängsättningen. 

Bedömningen om behov har skett utifrån följande prioriteringsgrunder: 

Tabell 2. De faktorer och prioriteringsgrunder som tillämpades för behovsbedömning. 

Miljöfaktorer och hälsofaktorer 

Skyddsvärd natur påverkas 
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Ekologisk/kemisk status - ytvatten 

Vattenskyddsområde påverkas 

Råvattenkvalitet och möjlighet att anlägga enskilda avlopp 

Badplatser påverkas av enskilda avlopp 

Samhällsfaktorer 

Samlad bebyggelse - byggnader 

Tättbebyggt tomter 

Prioriteras i ÖP, LIS, politiskt och/eller planbesked 

Närhet till "korset" (väg40, väg 46 och väg 157) 

Fritidshus eller permanentboende 

 
Resultatet av poängsättningen innebar att nio områden framträdde som osannolika att vara i 
behov av kommunalt VA. För dessa gjordes bedömningen att kommunen i dagsläget inte har 
ansvar att ordna med VA och att sannolikheten för en framtida bebyggelseutveckling är låg. 
Områdena poängsattes därför inte utifrån möjligheter och ekonomi utan placerades istället i 
kategorin “fortsatt enskilt”. 

Bedömning möjligheter och ekonomi 
Bedömning av möjligheter och ekonomi har skett utifrån utvalda kriterier med hänsyn till 
ekonomiska och tekniska möjligheter. Bedömningen av faktorerna möjligheter och ekonomi 
har skett utifrån följande prioriteringsgrunder: 

Tabell 3. Prioriteringsgrunder möjlighetsbedömning. 

Närhet till befintligt VA 

Markförhållanden   

Skyddsvärde (Kulturmiljö och landskap) 

Bebyggelsestruktur (Storlek på tomter och avstånd 

mellan tomter) 

 
Faktorerna slogs samman inför poängsättningen då kriterierna de poängsattes utifrån 
tangerade varandra i stor utsträckning. En viktning behövde därför inte göras i samband med 
poängsättningen. De kvarvarande områdena i bruttolistan poängsattes för varje kriterium 
utifrån den tregradiga poängskalan 0, 2, 5. Se bilaga 3, där alla utbyggnadsområden visas 
med sin sammanvägda poäng i listan. 

Utbyggnadsområden 
Här beskrivs de områden som behovsbedömts. Alla områden redovisas i bilaga 4. 
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Behov 
Behovet av kommunalt VA styrs av hur höga poäng ett område fått. Ju högre behovspoäng 
desto större anses behovet av kommunalt VA vara. Ju högre poäng ett område fått utifrån 
möjligheter och ekonomi, desto mer konstadseffektiv bedöms utbyggnad av kommunalt VA 
vara. Efter genomförd poängsättning har varje område bedömts utifrån de specifika 
förutsättningarna på plats för att slutligen avgöra prioriteringsordningen. Exempelvis fick 
områdena Hökerum Udden och Sjögunnarsbo höga poäng för behov samt möjligheter och 
ekonomi. Däremot bedömdes dessa områden få kommunalt VA först på lång sikt eftersom en 
utbyggnad dels förutsätter en bebyggelseutveckling som inte bedömts vara aktuell de 
närmaste 5–10 åren, dels en bebyggelseutveckling som kommer att styras av privata initiativ. 
En sådan bedömning baseras på att intresset från markägare hittills har saknats samt att 
processen att ta fram detaljplan, VA-utredning med mera antas medföra att områdena inte är 
aktuella i närtid. Utbyggnadstakten för de poängsatta områdena styrs generellt av 
utvecklingstakten för Ulricehamns tätort. Av de fem områden som bedöms vara aktuella att 
byggas ut på kort sikt, ligger fyra i anslutning till tätorten.  

Prioritering 
De områden med högst behovspoäng har grupperats in i tre olika tidsperioder, kort sikt, 
medellång sikt och lång sikt beroende på när utbyggnad i området bedöms kunna inledas. 
Områden som man bedömt ska ha fortsatt enskilt VA försörjning har klassificerats som 
fortsatt enskilt. Områden där man bedömt att ytterligare utredningar krävs för att fastställa 
om behov finns, har klassificerats som utredningsområden. Områden där kommunen 
kontinuerligt behöver bevaka hur VA-situationen utvecklas har klassificerats som 
bevakningsområden. Tidplanen blir osäkrare ju längre fram den sträcker sig. 

Tabell 4. Tidsperioder för planerad utbyggnad. 

Kort sikt 2021–2026 
Medellång sikt 2027–2037 
Lång sikt 2038–2048 
Utredningsområde 
Bevakningsområde 
Fortsatt enskilt 

Kort sikt 
I dessa områden planeras utbyggnad av allmänt VA på kort sikt. Det betyder att utbyggnad 
planeras påbörjas någon gång mellan 2021–2026. 

Av dessa områden bedöms Rönnåsens industriområde som ligger närmast i tid för utbyggnad 
då planarbete redan pågår och behovet av industrimark är stort. Detta gäller områdets södra 
del. Området har däremot inte fått högst behovspoäng av områdena tabellen. Möjligheterna 
att bygga ut kommunalt VA i området har bedömts vara lägre än för de övriga i guppen då 
utbyggnad i området är dyrt givet dess storlek. Däremot är finansieringsbasen god vilket gör 
en sådan utbyggnad angelägen. 

Området Bergsäter/Stadsskogen är också ett område som ligger nära i tid för utbyggnad. 
Planarbete pågår för delar av området vilket placerar det i framkant bland områdena i 
tabellen. 
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I området Lövåsen beräknas att planarbete påbörjas i närtid. Detta innebär att området 
kommer ha behov av kommunalt VA. Utbyggnad av området måste beakta kapaciteten på 
reningsverket.  

För Mogden pågår ett planarbete sedan en längre tid där även en VA-utredning ingår. Planen 
förväntas antas under 2021–2022 då även VA-verksamhetsområde avses fastställas.   

Tabell 3. Områden där VA byggs ut på kort sikt. 

Områdesnummer Område 
20 Lövåsen 
18 Bergsäter/Stadsskogen 
19 Rönnåsen industriområde 
4 Mogdens fritidshusområde 

Medellång sikt 
I dessa områden planeras utbyggnad av allmänt VA på medellång sikt. Det betyder att 
utbyggnad planeras påbörjas någon gång mellan 2027–2037.  

Utöver de områden som är identifierade i tabellen nedan kvarstår behovet av utbyggnad i 
etappindelade områden för gruppen kort sikt. Berörda områden är norra delen av Rönnåsens 
industriområde samt delar av Lövåsen. 

Området Brunnsnäs får höga poäng vad gäller behov av kommunalt VA. Anledningen är att 
området har stor potential att rymma ett stort antal bostäder. Området hamnar dock i 
kategorin för medellång sikt då en utbyggnad av bostäder och kommunalt VA i Brunnsnäs 
förutsätter att ett nytt reningsverk är i drift.  

Av områdena i gruppen medellång sikt är Granhagen, Fotåsen och Marbäck norra utfarten 
styrda av utvecklingen i Ulricehamns tätort. Områdena har fått höga behovspoäng. Däremot 
skiljer sig poängen för möjligheter och ekonomi mellan områdena. De har bedömts vara 
aktuella för utbyggnad på medellång sikt då förutsättningarna är komplicerade och 
efterfrågan inte är akut.  

Vings Sjögården, Vegby udden och Tolkabro utgörs mer eller mindre av större 
sommarstugeområden. LIS-områden finns utpekade intill eller inom områdena vilket 
möjliggör för bostadsutveckling. Generellt sett har områdena fått höga behovspoäng, men de 
skiljer sig åt inbördes. Vings Sjögården och Tolkabro skiljer ut sig poängmässigt i 
behovsbedömningen då båda områdena får höga poäng. I de områdena ser man att de 
utpekade LIS-områdena på sikt kan möjliggöra för en bostadsutveckling vilket skapar ett 
större behov av kommunalt VA. Vegby udden får relativt höga behovspoäng.  

Möjligheterna att bygga ut kommunalt VA är goda för merparten av områdena. Endast 
Tolkabro bedöms ha komplicerade förutsättningar för utbyggnad.  

Tabell 4. Områden där VA byggs ut på medellång sikt. 

Områdesnummer Område 
1 Brunnsnäs 
17 Granhagen 
16 Fotåsen 
22 Marbäck norra utfarten 
3 Vings Sjögården 
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2 Vegby udden 
8 Tolkabro 

Lång sikt 
I dessa områden planeras utbyggnad av allmänt VA på lång sikt. Det betyder att utbyggnad 
planeras påbörjas någon gång mellan 2038–2048.  

Områdena har fått höga poäng vad gäller behov och möjligheter sett till att de grupperats 
under långsiktig utbyggnad av kommunalt VA. Marsjön/Mellsjön får dock lägst poäng av 
områdena i denna kategorin för behov respektive möjligheter. Detta beror på en låg 
permanenteringsgrad och ett lågt bebyggelsetryck i området. På sikt kan dock kommunalt VA 
bli aktuellt då området är översvämningsdrabbat och ingår i primär skyddszon för Öresjö 
vattentäkt.  

Hökerum Udden skiljer ut sig som ett område med särskilt höga poäng. Det bedöms dock få 
kommunalt VA på lång sikt då bebyggelseutvecklingen i området, som är en förutsättning för 
utbyggnaden av kommunalt VA i områdena, bedöms ske först på lång sikt. Hökerum Udden 
är utpekat i översiktsplanen som LIS-område område för ny bostadsbebyggelse. 
Bebyggelseutvecklingen i Hökerum Udden är beroende av att det intilliggande 
industriområdet omvandlas till område för bostäder, vilket bedöms ske på längre sikt. 
Poängsättningen för behov och möjligheter har skett med antagandet att området byggs ut 
enligt översiktsplanen. Samma resonemang har också varit aktuellt för Strängsered som är 
utpekat i översiktsplanen för ny bostadsbebyggelse.  

Tabell 5. Områden där VA byggs ut på lång sikt. 

Områdesnummer Område 
5 Hökerum Udden 
25 Strängsered 
6 Marsjön/Mellsjön 

Utredningsområden 
I denna grupp ingår områden som behöver utredas vad gäller behovet av kommunalt VA. I 
nuläget håller de enskilda avloppsanläggningarna fullgod standard men en osäkerhet 
föreligger huruvida läget kan komma att ändras längre fram ifall intresse skulle uppstå att 
exploatera i områdena. Kommunen behöver följa upp områdena regelbundet och om behov 
uppstår planera in dem för utbyggnad.  

Tabell 6. Områden med mer behov av utredning. 

Områdesnummer Område 
9 Alhammar 
10 Rude/Tvärredslund 

Bevakningsområden 
I denna grupp finns områden där det i nuläget inte bedöms föreligga något kommunalt 
ansvar, men beroende på utvecklingen i området kan ett behov uppstå. Kommunen behöver 
följa upp områdena regelbundet och om behov uppstår planera in dem för utbyggnad. 

Tabell 7. Områden där VA-frågan behöver bevakas. 

Områdesnummer  Område  
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27 Liared 
21 Sjögunnarsbo 
14 Brunn  
15 Kråkeboviken  
28 Knätte 

Fortsatt enskilt 
I denna grupp ingår områden som bedömts kunna ha en fortsatt enskild VA-försörjning. För 
dessa områden har man bedömt att inget kommunalt ansvar föreligger att ordna VA och att 
behovet av kommunalt VA är lågt. Goda möjligheter föreligger också för en fortsatt enskild 
VA-försörjning i områdena. Poängsättningen för möjligheter och ekonomi indikerade 
däremot att områdena har goda möjligheter för utbyggnad av kommunalt VA. 

Tabell 8. Områden där VA generellt är enskilt. 

Områdesnummer Område 
7 Hästhagen 
11 Fästeredssund 
12 Ängsö 
13 Åsundsholm/Fiastaden 
23 Näsboholm 
24 Rånnaväg 
26 Gullered 
29 Böne/Åfärd 

 
Utöver områdena i tabellen ovan har ett antal områden som poängsatts utifrån behov fått så 
pass låga poäng, ett poäng eller lägre, att det bedömts som osannolikt att de får kommunalt 
VA. Bedömningen baseras på att områdena har en gles bebyggelsestruktur med ett lågt antal 
hus och lågt bebyggelsetryck. Dessa områden har därför inte poängsatts utifrån aspekterna 
möjligheter och ekonomi och har heller inte tagits med i kartan över utbyggnadsområden.  

Tabell 9. Områden där kommunalt VA är osannolikt. 

Område där kommunalt VA är osannolikt 
Frälsegården 
Kinnared 
Getared 
Hökerumsmotet (Nytt föreslaget industri- och 
handelsområde) 
Påbo 
Tvärredslund/Majblommegården 
Härna 
Mastunga 
Vasared 

Genomförande av VA-utbyggnaden 
Inför VA-utbyggnaden kommer beslut om verksamhetsområde för allmänt VA att fattas av 
kommunfullmäktige. Inför beslutet måste noggrannare utredningar ske angående vilka 
vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten) som ska ingå i 
verksamhetsområdet samt vilka fastigheter som ska ingå. Utgångspunkten är att 
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utbyggnadsområdena ska förses med både dricksvatten och spillvatten, men utredningar vid 
förstudien kommer avgöra om undantag ska ske.  

Behovet av allmän dagvattenhantering kommer att utredas men i normalfallet finns inget 
behov av allmänt dagvattennät i glesare bebyggelse.  

De tidsperioder som anges för områdena i grupperna lång sikt, medellång sikt och kort sikt 
avser de årtal under vilka utbyggnad av kommunalt VA planeras att påbörjas och inte 
nödvändigtvis då det är färdigutbyggt. Beroende på komplexiteten i området kan det ta ett 
antal år från förstudie fram till utbyggnad och i vissa fall flera år. Nedan visas en ungefärlig 
genomförandetid från förstudie till utbyggnad. Under projektets gång kan det dyka upp 
oförutsedda händelser som gör att projekttiden förändras ytterligare. Det kan både bero på 
händelser i och utanför projektet, exempelvis förändrad lagstiftning, ny kunskap eller 
ändrade förutsättningar.  

1. Förstudie 1–3 år 
o Framtagande av detaljplan. 
o Utredningar kring vilka vattentjänster och fastigheter som ska ingå. 
o Utredning av tekniska förutsättningar och finansiering. 
o Projektering. 
o Beslut om VO. 

2. Utbyggnad 1–3 år 
o Byggskede. 
o Upprättande av förbindelsepunkt. 
o Kapacitet och funktion i VA-anläggningen säkerställt och 

entreprenadbesiktning godkänd   
3. VA-anslutning 

o Meddela förbindelsepunkt. 
o Fakturering av anläggningsavgift. 
o Anmälan om anslutning. 
o Möjlig VA-anslutning. 

Inför beslut om verksamhetsområden behöver Miljö- och samhällsbyggnad tillsammans med 
Ulricehamns Energi AB, utreda vilka vattentjänster som ska ingå i området. En sådan 
utredning görs genom en förstudie. Ulricehamns Energi måste dessutom utreda tekniska 
förutsättningar och finansiering samt genomföra nödvändig projektering. När utredningarna 
är genomförda lyfts ärendet om beslut om nytt verksamhetsområde till kommunstyrelsen för 
vidare beslut i kommunfullmäktige. En arbetsgrupp är delaktig under utbyggnadsprojektet 
för att hantera de olika frågorna som dyker upp. Under den förstudie som genomförs måste 
hänsyn tas till framtida exploatering och bevakningsområden.  

När beslut fattas om ny detaljplan för ett område bör eventuellt gällande verksamhetsområde 
ses över för att kunna avgöra om det finns behov av att anpassa detta utefter de nya 
förutsättningarna.  

Tekniska förutsättningar 
I samband med förstudien behöver utredningar kring kapaciteten i den befintliga VA-
anläggningen ske. Där behöver även utredningar ske kring befintliga 
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gemensamhetsanläggningar för att se om de ska lösas in och övertas av kommunen eller 
fortsätta drivas som gemensamhetsanläggningar. En förutsättning för att den ska kunna 
fortsätta drivas är att anläggningen hålls i bra skick.  

För dricksvattnet kan det finnas möjlighet både för föreningen/ägaren av en 
gemensamhetsanläggning som för en enskild fastighetsägare att behålla sitt interna 
ledningsnät, alternativt dricksvattentäkt. Då övergår ansvaret för dricksvattenkvaliteten till 
fastighetsägaren. Fastighetens eller gemensamhetsanläggningens vattentäkt måste vara 
fysiskt frånkopplad från det kommunala vattensystemet.   

Finansiering 
VA-utbyggnaden behöver finansieras för att planen ska följas. Det kan ske genom bekostnad 
av fastighetsägare i och med VA-taxan, och genom kostnader för VA-kollektivet. 

Fastighetsägare 
Varje fastighetsägare ska betala VA-anläggningsavgift, även kallad anslutningsavgift. 
Avgiften är individuell och beror bland annat på hur många bostadsenheter som finns på 
fastigheten och hur stor fastigheten är till ytan. Avgiften beräknas utifrån gällande VA-taxa.  

Enligt lagstiftningen kan en fastighetsägare ha rätt till ersättning för befintlig anläggning som 
blir onyttig till följd av kommunal VA-utbyggnad eller som övertas av kommunen för att 
utgöra del i den allmänna VA-anläggningen. Ersättningen beror bland annat på 
anläggningens typ och skick. Bedömning sker i varje enskilt fall och behöver hanteras i tidigt 
skede.  

Berörda fastighetsägare får alltid information i god tid innan utbyggnaden av allmänt VA 
påbörjas i deras område. Oftast förmedlas sådan information i samband i upprättandet av ny 
detaljplan. Informationen ges både via brevutskick och genom informationsmöten. 
Information förmedlas sedan löpande under processen.  

VA-kollektivet 
När VA-planen har beslutats i kommunfullmäktige finns ett grundläggande dokument som 
ger tydliga ramar för den framtida långsiktiga verksamhets- och investeringsplaneringen för 
Ulricehamns Energi. Det skapar därmed också förutsättningar för en långsiktig och hållbar 
taxeutveckling. I samband med att kommunens översiktsplan beslutas i kommunfullmäktige 
kommer utbyggnadsplanen att vara en del av markanvändningskartan i översiktsplanen. 

Inför varje utbyggnadsprojekt måste finansiering utredas. Utredningen bör beakta hur VA-
verksamhetens ekonomi påverkas på kort och lång sikt, det vill säga att de konkreta 
utbyggnadsplanerna bör kompletteras med en analys av vilka följdinvesteringar som också 
blir aktuella.  

Kommunikation 
Information om VA-planen i sin helhet kommer finnas på Ulricehamns Energis hemsida, 
samt på kommunens hemsida. Utbyggnadsområdena i utbyggnadsplanen med tillhörande 
texter, kommer även finnas tillgängliga i kommunens digitala översiktsplan 
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Informationsmöten för boende och berörda i områden för utbyggnad kommer i normalfallet 
att äga rum under processen. Detta sker tidigt inför beslut om verksamhetsområde och i 
samband med utbyggnad i aktuellt område.  

 

 

 

Områden för utbyggnad av kommunalt VA
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Kort sikt 2021–2026
Medellång sikt 2027–2037
Lång sikt 2038–2048
Utredningsområde
Bevakningsområde
Fortsatt enskilt

 

 

 

 

 

Konsekvenser av VA-utbyggnadsplanen 
För att få en samlad bild av förväntade effekter av utbyggnadsplanen har en 
konsekvensanalys genomförts. Det är konsekvenserna av en planerad VA-utbyggnad jämfört 
med en oplanerad VA-utbyggnad som diskuteras. VA-utbyggnad är reglerat enligt lag och 
kommer därför att ske även om inte utbyggnadsplanen tas fram. Utan planen skulle 
utbyggnaden istället styras av bland annat förelägganden från Länsstyren. Utbyggnadsplanen 
är ett verktyg för att göra utbyggnaden systematisk och planerad. 

Tabell 10. Konsekvenser av VA-planen med avseende på VA-utbyggnad. 

Ekonomiska konsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 
VA kollektivet (UEABs VA-organisation) Anslutningstaxan kan bli för låg på 

grund av risk vid förordnande om 
utbyggnad från Länsstyrelsen. Då 
riskerar vi kortare tidsplan och 
eventuella merkostnader, beroende på 
att områdena inte ansluts i lämpligast 
ordning. 

Sannolik höjning av anslutningstaxan 
på grund av bättre framtidsbild av 
kommande kostnader. 
En väl planerad och genomförd VA-
utbyggnad kan öras mer 
kostnadseffektiv än en utbyggnad 
som sker ”ad hoc”.  

Fastighetsägare Fastighetsägarna riskerar att 
underskatta kommande VA-kostnader.  

En tidplan tydliggör när kostnader 
för kommunal VA kommer, vilket ger 
möjlighet för fastighetsägare att 
planera och avsätta resurser för detta. 

Övriga kommunen Resurser för tillsyn och övriga åtgärder 
riskerar att läggas på områden vid fel 
tidpunkt. 

Underlättar för förvaltningen att 
planera tillkommande utbyggnad i 
kommunen. Tillsynsmyndighetens 
resurser kan då användas mer 
effektivt, eftersom VA-planen kan 
användas som prioriteringsgrund 
utifrån identifierade områden. 

 
Miljökonsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 
Utsläppsnivåer och miljökvalitetsnormer God kontroll av att 

miljökvalitetsnormerna följs. 
Utökad kontroll av att 
miljökvalitetsnormerna följs 
långsiktigt och att utsläppsnivåerna 
minskar. 

Hälsa Arbetet fortlöper med att skydda 
vattentäkter och säkerställa 
reservkapacitet på de största 
vattentäkterna. 
Enskilda brunnar med sämre kvalitet 
används av fastighetsägare. Kontroll och 
information om enskilda brunnar är 
relativt lågprioriterat. 

Skydd av vattentäkter är prioriterat. 
 Ger en ökad tillgång till kommunalt 
dricksvatten som har ett högre krav 
på kvaliteten än enskilda brunnar, 
samt säkerställd kontroll. 

Sociala konsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 
Samhällsutveckling Svårare att uppnå samordning för 

utveckling av i ÖP-utpekade områden. 
Ger möjlighet till samordning för 
utveckling av i ÖP-utpekade 
områden. 

Medborgarna Otydlig och kortsiktig information om 
VA-anslutning/investering kan skapa 
oro och osäkerhet. 

Gemensam målbild inom kommunen 
ger tydligare information till 
fastighetsägare så de kan ta eget 
ansvar och planera för sin fastighet. 
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Systematiken i hur prioriteringar 
gjorts kan synliggöras på ett 
pedagogiskt sätt så att förståelse kan 
nås även om man önskar ett 
annat resultat. 

Hälsa Arbetet fortlöper med att skydda 
vattentäkter och säkerställa 
reservkapacitet på de största 
vattentäkterna. Enskilda brunnar med 
sämre kvalitet används. Kontroll och 
information om enskilda brunnar är 
relativt lågprioriterat. 

Skydd av vattentäkter är prioriterat. 
Ger en ökad tillgång till kommunalt 
dricksvatten som har ett högre krav 
på kvaliteten än enskilda brunnar, 
samt säkerställd kontroll. 

Gemensamma arbetssätt Samordning för genomförande mellan 
kommunens olika organisationer ej 
definierade idag. 

Det blir mer likabehandling inom 
VA-kollektivet och man ser hela 
bebyggelsens behov.  
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Plan för den allmänna anläggningen 
I planen för den allmänna VA-anläggningen redovisas planeringen för drift, underhåll och 
förnyelse. I planen sammanställs även befintliga rutiner och arbetssätt samt görs en 
beskrivning av utvecklingsbehovet.     

Alla anläggningstillgångar kräver underhåll för att behålla sitt värde. Om underhållsnivån är 
otillräcklig kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras samt 
att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken är att planerat underhåll 
bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Ulricehamns kommun är en 
befolkningsmässigt växande kommun vilket innebär att behovet av VA försörjningen ökar.  
Det är därför av stor betydelse att styrning och planering av underhållet fungerar väl.  

Allmän VA-försörjning 
Det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning som säkerställer 
invånarnas behov av god och säker dricksvattenförsörjning och som bidrar till att sjöar och 
vattendrag uppnår eller håller god status samt att de inte försämras. 

VA-verksamheten 
VA-verksamheten i Ulricehamns kommunen är en del av bolaget Ulricehamn Energi AB 
(UEAB). Inom UEAB ingår förutom VA-verksamhet även verksamheter för Miljö, Elnät & 
gatubelysning, Fibernät & IT, Fjärrvärme & Service.   

Arbete med underhåll, nyinvestering och drift av den allmänna VA-anläggningen sker genom 
avdelningarna VA-drift verk, VA-drift, VA-nät, Service samt Planeringsavdelningen.  

 
Figur 3. Organisationsschema för UEABs verksamhet inom VA 2020. 
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VA-drift ansvarar för cirka 100 anläggningar bestående av 14 avloppsreningsverk, 9 
vattenverk, avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer, reservoarer, vattentorn med 
mera. 

Driften av vatten-, spill- och dagvattennät inklusive ventiler, brandposter med mera, 
ansvarar VA-nätavdelningen för. Planeringsavdelningen ansvarar för att planera sanering 
och nyanläggning av VA nätet. På avdelningen görs all projektering samt inmätning för 
arbeten.  

Samordning  
Det finns ett antal olika forum där frågor inom drift- och underhåll hanteras. Nedan ges en 
kort beskrivning av olika mötesforum och deras syfte.  

 Samordningsmöten, UEAB – Alla enheter inom Ulricehamn Energi för att 
planera och utföra kommande/pågående projekt rationellt. 

 Samordningsmöten med grannkommuner – UEAB deltar i möten för 
samordning med grannkommuner. Det genomförs bland annat VA-chefsträffar där 
VA-chefer från regionens kommuner träffas. 

 Planeringsmöten – VA-nät, elnät och Service har veckovisa planeringsmöten. 

 Månadsmöten - VA-nät och VA-drift genomför månadsvisa möten för samordning.  

Bebyggelseutveckling och exploatering 
VA-planering och fysisk planering samordnas genom planmöten mellan VA-huvudmannen 
och kommunen. Omvandlings- och nybyggnadsområden ingår i denna planering. Processen 
kring denna planering sker idag i olika former, vilket kan tydliggöras i framtiden. 

Det finns behov av att förtydliga ansvarsförhållanden vid föroreningar i samband med 
ledningsdragningar. 

Kartmaterial 
Alla kartor, ledningssträckor med mera, finns samlat i VA-databasen, Vabas, som är 
Ulricehamns Energis verksamhetssystem för VA. Ulricehamns kommun har kartverktyget 
Geosecma. UEAB använder detta kartsystem främst för uppgifter rörande fastighetsregistret, 
vattenskyddsområde och liknande.  

Driftstörning 
Om det framkommer att det finns störningar, läckage eller avloppsstopp så läggs detta in 
direkt i VABAS, vartefter bedömning görs av hur akut åtgärden bör hanteras. 

Blankett ”driftstörningsrapport” används för att dokumentera felanmälan. Utredning och 
åtgärd beslutas av ansvariga för VA-nät och Planering. Ansvarig för VA-nät arkiverar sedan 
driftstörningsrapporten i Vabas. Allvarligare driftstörningar ska rapporteras till 
tillsynsmyndigheten. 

Planeringsavdelningen tar fram årlig statistik på driftstörningar. Statistiken ligger sedan till 
grund för framtida investeringar och saneringar.  
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Besiktning av servisinkopplingar  
Det finns behov av att se över befintlig rutin. Nuvarande rutiner för servisinkoppling finns 
inte skriftligt dokumenterade. 

Arbetsmiljö  
Ett stort arbete har startats på UEAB 2020 där befintliga rutiner inom arbetsmiljön skall 
uppdateras.  

Dricksvatten 
Detta avsnitt har sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
och återfinns i bilaga 5.  

Vattenledningsnät 
Detta avsnitt har sekretessbelagts med stöd av 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen 
och återfinns i bilaga 5.  

Brandvattenförsörjning 
UEAB ansvarar för brandposter i kommunen och när möjlighet finns så tillhandahåller 
UEAB brandvatten. I dag ägs och bekostas ledningarna till brandposterna av 
vattenkollektivet men kostnadsansvaret för brandvattenförsörjningen bör utredas, se åtgärd 
15 i handlingsplanen i bilaga 1 och 5.  Dricksvattenförsörjning definieras som 
”tillhandahållandet av vatten som anses lämpligt för normal hushållsanvändning”, vilket gör 
det tveksamt med ett kravställande på VA-verksamheten i kommunen att ordna med 
brandposter eller liknande. Under de senaste åren har tillfällen uppstått där en prioritering 
behövt göras mellan att fortsätta med brandbekämpning via vatten från den allmänna 
anläggningen eller att prioritera fortsatt dricksvattenförsörjning till övriga delar av systemet.  

Vid stora vattenuttag som sker vid brandbekämpning räcker inte dagens dimensionering av 
dricksvattensystemet till, varken ur produktionsperspektiv eller distributionsperspektiv. VA-
huvudmannens uppdrag är att säkra en dricksvattenförsörjning vilket gör ett 
utredningsarbete nödvändigt kring kommunens framtida försörjning av brandvatten. Vid 
planering av områden för bostäder eller verksamheter med brandrisk behöver 
Räddningstjänstens framkomlighet och dess förutsättningar att göra insatser klarläggas. 

Avlopp 

Avloppsreningsverk  
Nuvarande reningsverk i Ulricehamn etablerades på 1950-talet och börjar gå mot slutet av 
sin tekniska livslängd. Ett alternativ är att fortsätta reinvestera på befintlig plats men då 
verket är mycket centralt placerat och står i konflikt med nuvarande och framtida intressen i 
området, som exempelvis sjönära bostadsbebyggelse, har andra platser setts som bättre och 
mer genomförbara att bygga ett nytt verk på. Det nya verket beräknas vara klart år 2030 och 
ska vara förberett för att även kunna ersätta kommunens näst största reningsverk i Timmele 
samt även i framtiden Hökerums, Älmestads, Nittas och Trädets avloppsreningsverk. 
Sammantaget skulle då cirka 3/4 av kommunens reningsverksamhet ske på samma 
anläggning med modernare teknik och högeffektiv drift vilket skulle bli en miljöförbättring 
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för recipienten Åsunden. Det nya verket ska föra det renade vattnet till Åsunden då Ätran 
inte bedöms tåla den belastningen. Rördragning och pumpning från befintligt verk där allt 
avlopp kan hämtas till det nya verket samt tillbaka till Åsunden efter rening, är mycket 
kostsam och energikrävande så en placering nära sjön är önskvärd. Sammantaget bedöms 
bästa platsen för ett nytt reningsverk vara utmed en linje mellan Åsunden och Timmele. Ju 
närmare Åsunden verket placeras desto bättre. Behov finns att uppdatera kostnadskalkylen 
för byggnation av nytt reningsverk så att VA-kollektivet kan börja fondera medel inför 
byggstart.  

För övriga reningsverk behöver upprustningsbehovet identifieras genom inventeringsarbete 
och en plan för åtgärder tas fram.  

Verkens kapacitet stäms av vart 4:e år gentemot kommunens befolkningsprognos i samband 
med att planeringsstrategi antas av kommunfullmäktige.   

Vid analys av aktuella och kommande detaljplaneprojekt enligt kommunens planprioritering 
noteras att detaljplanerna möjliggör för en befolkningsutveckling i Ulricehamns tätort fram 
till 2030 som är större än i nuvarande befolkningsprognos. Ett nytt reningsverk planeras 
vara färdigt år 2030 för att kunna möta den ökade befolkningsutvecklingen. 

Kommunens befolkningsprognos redogör för följande tre scenarier mellan 2019-2030: 

 Dämpad prognos: 13 142 invånare år 2030. En ökning med 1249 personer. 

 Huvudprognos: 13 931 invånare år 2030. En ökning med 2038 personer. 

 Målprognos: 14 766 invånare år 2030. En ökning med 2873 personer. 

 

Tabell 11. Anslutna personer till Ulricehamns reningsverk enligt befolkningsprognos samt detaljplan. År 2019 är 
faktiskt antal anslutna person till verksamhetsområdet i centralorten. 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Befolknings- 
prognos 11 095 11 243 11 389 11 699 12 066 12 321 12 574 12 681 12 752 12 852 12 968 

Detaljplan 11 095 11 095 11 480 13 257 15 116 15 534 15 534 15 534 15 534 16 634 16 634 

 

Detaljplanerna beräknas möjliggöra för en befolkningsutveckling med cirka 5 539 personer 
fram till år 2030. Detta skulle innebära att Ulricehamns tätort vid utgången av 2029 har en 
befolkning på cirka 16 634 personer. Viktigt att påpeka är att antalet invånare i tätorten är 
något högre än antalet anslutna till kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Kommunens befintliga reningsverk klarar inte denna kraftiga teoretiska befolkningsökning. 
Kapaciteten bedöms överskridas redan 2023/2024 vid en maximal utbyggnad enligt 
planprioriteringen.  

Utbyggnaden av bostäder bedöms inte kunna följa den takt som görs teoretiskt möjlig genom 
detaljplanerna. Detta då konjunktur och marknadseffekter kan antas ha en dämpande verkan 
på utbyggnadstakten som blir mer utspridd över åren. SWECO noterar i sin utredning att den 
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tilltänkta utbyggnadstakten som möjliggörs genom detaljplanerna hade inneburit en 50%-ig 
befolkningsökning under 10 år, fram till 2030. Detta motsvarar den ökning som Trosa 
kommun hade under 2020, 4,2%, vilket var den största befolkningsökningen i landet det 
året. Att Ulricehamn kommer vara bland de kommuner som växer mest i Sverige tio år i rad 
är mycket optimistisk. Den beräknade belastningsökningen på reningsverket enligt 
befolkningsprognosen bedöms som ett troligare scenario konstaterar SWECO i sin rapport 
från 2021.  

Utifrån beräkningar gjorda av SWECO bedöms befintligt reningsverk klara kapaciteten till 
2030 enligt befolkningsprognosen, givet att följande kapacitetshöjande åtgärder genomförs: 

 Deoxen förses med biofilmsmaterial (fast eller rörligt). 

 Förfällning. 

 Ökad mängd bärarmaterial i fördenitrifikation, nitrifikation 1 och 2. 

Utifrån erfarenhet kan det konstateras att ett antal detaljplaner och byggprojekt kommer att 
försenas av ännu okända faktorer. De nämnda effekterna kan idag inte kvantifieras 
ytterligare utan måste noggrant följas upp och slutligt analyseras i samband med att 
planeringsstrategin för kommunens fortsatta översiktsplanering kommer tas fram och 
beslutas under 2023. Kommunen behöver då ta ställning till om utbyggnadstakten för 
bostäder i centralorten behöver bromsas eller spridas ut över perioden fram till 2030. 
Kommunen har möjlighet att i vissa större detaljplaner styra utbyggnadstakten genom att 
markanvisa tomter för byggnation. 

Slam 
Sammanlagt från alla kommunens reningsverk produceras cirka 4000 m3 slam per år. 
Slammet har till stora delar använts till sluttäckning av kommunens avfallsdeponi. 
Allteftersom sluttäckning färdigställs minskar ytorna för en bra lagring och 
omhändertagande av slam från reningsverken. Ett alternativ är att sprida slammet på 
åkermark. Under året har en del av det lagrade slammet spridits med hjälp av en entreprenör 
hos jordbrukare i Ulricehamns kommun och i angränsande kommuner. Slamspridning har 
skett enligt gällande regler och sker inte på exempelvis livsmedelsodlingar eller på 
betesmark. Ett register förs över all spridning. Behov finns att ta fram en framtida strategi för 
denna fråga.  

Spillvattennät 
UEAB har ingen hydraulisk spillvattenmodell och ser inget behov inom den närmsta 
framtiden.  

Det finns behov av att ersätta befintligt vakuumsystem i Vist till ny spillvattenledningsteknik. 
Nuvarande vakuumsystem fungerar ej tillfredsställande och ska därför ersättas med annan 
teknisk lösning.  

Dagvattennät  
En hydraulisk modell över delar av dagvattennätet behöver arbetas fram för att synliggöra 
vilken kapacitet nuvarande nät har. I första hand finns behov av en modell för dagvattennätet 
över Ulricehamns tätort. 
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Genomförande 
Genomförandet av åtgärder sker i den takt som är möjlig i organisationen. Ulricehamns 
Energi AB genomför årligen en verksamhetsplanering för att prioritera vilka åtgärder som 
ska genomföras under det kommande året. Det finns dessutom en långsiktig verksamhets- 
och investeringsplanering som även tar hänsyn till efterföljande tre år. Plan för allmän 
anläggning ska revideras när VA-planen revideras. 

Konsekvenser av delplanens genomförande 
Tabell 12. Konsekvenser av VA-planens genomförande med avseende på allmänna anläggningen. 

Ekonomiska konsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 

VA-kollektivet Framtida kostnader är svårare att planera 
och taxeutvecklingen blir mindre 
förutsägbar. Risk för felprioriteringar. 

Ökad kunskap om framtida 
omvandlingsområden, övriga kostnader för 
vatten och avloppstjänster gör att framtida 
kostnader bättre kan planeras för en jämn 
och förutsägbar taxeutveckling. 

Fastighetsägare Mindre kunskap om hur VA-utbyggnaden 
påverkar kommunen. 

Ökad kännedom om hur VA-utbyggnaden 
påverkar kommunen.  

Övriga kommunen Minskat internt samarbete i kommunen.  Samordningsvinster genom samarbete med 
andra förvaltningar och VA-verksamheten.  

Miljökonsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 

Vattenresursen (tillgång) Värnas enligt fastslagen strategi inom 
kommunen. 

Ökat fokus på vattenfrågan inom 
kommunen. 

Tillståndsfrågor Svårare att planera för tillkommande 
abonnenter och behov av kapacitetshöjande 
åtgärder.  

Bättre utrymme och marginal i tillstånd, 
genom förbättrat kommunövergripande 
arbetssätt. 

Dagvatten/skyfall  Otydlig ansvarsfördelning Förbättrad dagvattenhantering minskar 
föroreningsbelastningen på recipienter. 

Andra positiva miljöeffekter  Övergripande planering kring 
vattenresurser ökar kunskap och 
förutsättningar för hållbar planering. 

Miljökvalitetsnormer MKN arbetas med även utan VA-planen.   Ökad kunskap om vattenfrågan i 
kommunen leder till bättre kunskap om hur 
VA-verksamheten påverkar tillexempel 
näringsämnen i vatten.  

 
Sociala konsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 

Kommunal planering, möjlighet till 
expansion 

Ger otydliga långsiktiga förutsättningar för 
den enskilde. 

Gemensam målbild inom kommunen ger 
tydligare info till invånare. 

Leveranssäkerhet Leveranssäkerheten borde fortsätta se ut 
som idag. 

Åtgärderna kopplat till reservvatten och 
nödvatten leder till ökad leveranssäkerhet. 

Gemensamma arbetssätt Sämre samordning och förståelse för olika 
aspekter i arbetet med planprocessen. 

Åtgärderna under kategorin ”Allmänt” leder 
till tydligare ansvarsfördelningar. 

Transparens och tydlighet för 
kommuninvånare och VA-kollektiv 

Information till kommuninvånare och VA-
kollektiv är svåröverskådlig. 

Samlad information om vatten- och 
avloppsplaneringen i ett dokument. 

Andra positiva sociala effekter  Ökat samarbete kring dessa frågor kan 
öppna för fler samarbeten på andra arenor. 

Gemensamma arbetssätt Samordning för genomförande mellan 
kommunens olika organisationer ej 
definierade idag.  

Det blir mer likabehandling inom VA-
kollektivet och att man ser 
hela bebyggelsegruppens behov. 
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Plan för enskilt VA 
Ytterst är det den enskilde fastighetsägaren som ansvarar för sin tillgång till dricksvatten och 
omhändertagande av avloppsvatten. Enskilt vatten och avlopp är motsatsen till allmänt 
(kommunalt) vatten och avlopp, och kan avse vatten- och avloppsförsörjning för en eller flera 
fastigheter eller bostäder. Enskilt VA är som regel en enklare och mindre kostsam lösning för 
den enskilde. Det är också som regel en tillräckligt säker och bra lösning ur miljö- och 
hälsoskyddssynpunkt så länge avloppsförsörjningen kan ordnas utan att påverka 
vattenförsörjningen. 

Kommunen har ett stort planeringsansvar för att säkerställa en god egen VA-försörjning i 
områdena utanför det kommunala VA-nätet. Genom den kommunala planeringen och 
tillsynen skapas förutsättningar till att förbättra möjligheterna för den enskilda VA-
försörjningen, och därmed behålla eller öka den enskilda VA-försörjningen utanför det 
kommunala VA-nätet. 

Denna delplan avser de delar av kommunen där det i dagsläget inte bedöms nödvändigt med 
anslutning till det kommunala VA-nätet inom överskådlig framtid. Delplanen för dessa 
områden syftar till att behoven av vatten och avlopp ska kunna tillgodoses med enskilda eller 
gemensamma vatten- och avloppsanläggningar, utan att det riskerar att utvecklas till ett 
kommunalt ansvarsområde på grund av miljö- och hälsoskyddsskäl. Genom övergripande 
riktlinjer och handlingsplaner ska delplanen vara ett stöd för kommunen i framtagande av 
detaljplaner och tillsyn med koppling till sitt ansvar för den enskilda VA-försörjningen. 

Planen för enskilt VA ska även komplettera utbyggnadsplanen med vägledning för Sektor 
Miljö- och samhällsbyggnad samt UEAB, för att hantera frågor om enskild VA-försörjning i 
de områden som bedömts som att de ska, eller kan komma att, anslutas till kommunalt 
vatten och/eller avlopp på kort eller lång sikt. Ansvarig för planen för enskilt avlopp är Miljö- 
och byggnämnden.  

Delplanen ska bidra till att uppfylla Miljöenhetens ambitioner med koppling till den enskilda 
VA-försörjningen i Ulricehamns kommun. Dessa ambitioner är: 

 Inga bebyggelseområden ska ha en sån negativ utveckling av VA-standarden så att det 
uppstår ett kommunalt ansvar att ordna med VA-försörjning. Åtgärdstakten av de 
befintliga enskilda avloppen ska höjas till en långsiktigt hållbar nivå. 

 Tillsynen av enskilda avlopp ska planeras och kommuniceras så att det tydligt 
framgår ungefär när i tid olika områden i Ulricehamns kommun kommer att omfattas 
av avloppstillsyn.   

Riktlinjer för enskilt dricksvatten 
Utanför kommunens verksamhetsområde är det den enskildes ansvar att ordna med sin 
vattenförsörjning. Det krävs inget tillstånd för att borra och anlägga en enskild 
dricksvattenbrunn och kommunens kunskaper om de enskilda vattentäkterna är något 
begränsad. Kvalitén på vattnet är god överlag. Under år med liten nederbörd och låga 
grundvattennivåer så har de med grävda brunnar i små grundvattenmagasin upplevt att 
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vattentillgången varit begränsad. Det sker därför en viss omställning till att grävda 
vattenbrunnar ersätts med borrade.  

Tillsyn av enskilda vattentäkter 
Miljö- och byggnämnden behöver prioritera tillsynen av enskilda vattentäkter framöver. Det 
gäller främst att uppdatera sig kring de större enskilda vattentäkternas status. Som en del av 
VA-planen ingår att bedöma om kommunen bör ta in ytterligare områden i sitt 
verksamhetsområde. I en del av kommunens omvandlingsområden finns förhållandevis stora 
gemensamhetsanläggningar. Det finns även ett par större verksamheter med egen 
vattenförsörjning.  

Vid vissa verksamheter finns en tillsyn av vattenförsörjningen genom 
livsmedelslagstiftningen, men i övrigt är det oklart om det finns enskilda vattentäkter som 
tillhandahåller vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 m3/dygn och därmed omfattas 
av krav på registrering i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Tillsynsbehovet omfattar 
både om egenkontroll är tillräcklig samt i vissa fall kontroller av anläggningars skick.  

En utredning behöver göras kring behovet av att skydda enskilda vattentäkter genom 
kommunens Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. För att klara 
tillsynen och de åtgärder som är nödvändiga behöver kompetensen inom dricksvattenfrågor 
stärkas inom miljöenheten. Vid större gemensamhetsanläggningar (25 hushåll eller fler) kan 
kommunen i sista hand få en skyldighet att ansvara för VA-försörjningen om man inte 
gemensamt klarar av att lösa frågan i samfälligheten. Detta ska tas med i beaktning vid 
kommande behovsutredning och tillsynsplan. 

Enskilda avlopp 
Miljö- och byggnämnden utgår från Havs- och Vattenmyndighetens allmänna råd3 vid 
bedömningen av vilka krav en avloppsanordning behöver uppfylla vid nyanläggning. I varje 
enskilt fall relateras skyddsåtgärder beträffande hälso- och miljöskydd till en normal eller 
hög skyddsnivå. Som vägledning för bedömningen av vilken skyddsnivå som ska gälla 
används:  

 Bestämmelser för vattenskyddsområden  

 Vattenmyndighetens föreskrifter om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten  

 Uppgifter om lokala markförhållanden  

 Uppgifter om enskilda dricksvattentäkter  

Förutsättningarna i Ulricehamn är sådana att slamavskiljning med efterföljande 
markbaserad rening och liknande infiltration till mark utgör en majoritet av de befintliga 
avloppslösningarna. Markförhållandena är gynnsamma för denna teknik och även i mer 
finkorniga jordar fungerar markbäddar i huvudsak som förstärkta infiltrationsanläggningar. 

Med avseende på näringsämnen (fosfor) så har sjöarna Lönern, Vinsarpasjön, 
Strängseredssjön och Rånnavägssjön samt vattendragen Lidan och Nordån bedömts hålla en 
måttlig status, medan Bystadssjön har bedömts hålla en otillfredsställande status. Statusen 

 
3 HVMFS 2016:17 
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för övergödning har förbättrats från måttlig till god i sjöarna Åsunden och Sämsjön på senare 
år. Till de miljökvalitetsnormer som fastställts för sjöarna och vattendragen i kommunen har 
Vattenmyndigheten västerhavet angett förslag på åtgärder som ska syfta till att förbättra 
statusen och bidra till att uppnå miljökvalitetsnormerna. För de ovan nämnda sjöarna utom 
Vinsarpasjön så anges olika förslag rörande de enskilda avloppen i avrinningsområdena. 
Åtgärderna är olika formulerade men handlar i stort om att befintliga avlopp ska åtgärdas så 
att de klarar hög skyddsnivå. Utöver den osäkerhet som gäller kring statusbedömningarna så 
kan det konstateras att det inom 100 meter från de aktuella sjöarna finns sammanlagt 35 
fastigheter med avlopp, varav 25 stycken nyttjas som fritidshus. 

Med markbaserad rening så går det inte att bestämma vilken reduktion av fosfor en 
anläggning klarar. Det finns också en otydlighet kring i vilken punkt en markbaserad 
anläggnings prestanda ska räknas, det vill säga, var den procentuella reduktionen ska vara 
uppnådd, eftersom det saknas en tydlig utsläppspunkt. Det står varje kommun fritt att själv 
avgöra hur de förhåller sig till vilka reduktionsnivåer olika markbaserade reningstekniker 
kan förväntas uppnå. Krav på kväverening har nationellt i praxis setts som oskäligt med 
hänsyn till att kommunala avloppsreningsverk för mindre än 10 000 pe som regel saknar 
krav på kväverening.  

Det finns cirka 150 avloppsanläggningar med sluten tank i kommunen. Det är en typ av 
avloppsanläggning som vi inte bedömer som en långsiktigt hållbar lösning i permanent- eller 
fritidsbostad då den inte renar vattnet utan är beroende av tömning och rening på annan 
plats. Installation av WC i en fritidsbostad kan vara en åtgärd som leder till ökat nyttjande, 
ibland till permanentboende. Det kan medföra ett stort behov av slamtömning och onödiga 
transporter. Slutna tankar tillåts därför endast där WC ska ordnas i speciella verksamheter 
och sammanhang, ofta i samband med att tillståndet att nyttja den slutna tanken 
tidsbegränsas med hänsyn till en uppskattning av hur länge behovet för avlopp finns.  

Det finns mindre än 20 så kallade minireningsverk i kommunen. Majoriteten av dessa har 
tillkommit på grund av andra skäl än i första hand miljömässiga. Miljö- och byggnämnden är 
i övrigt restriktiva till minireningsverk på fastigheter som nyttjas som fritids-/ tillfälligt 
boende med hänsyn till riskerna för driftstörningar, problem med uppstartstider och så 
vidare.   

Hög skyddsnivå  
Mot bakgrund av de förutsättningar som råder inom kommunen, där alla berörda vattendrag 
inklusive sjöar har sina källflöden inom kommunen med begränsad 
övergödningsproblematik, så tillämpas normal skyddsnivå som utgångsläge för enskilda 
avlopp vid normalhushåll.  Infiltrerande (öppna) markbäddar tillåts utan ytterligare 
fosforreningssteg vid normal skyddsnivå likt infiltrationsanläggningar. Fördelar med 
markbaserad rening är att de som regel kan ge ett mycket gott smittskydd, de är robusta och 
inte särskilt tillsynskrävande. För sin funktion är det däremot mycket viktigt att projektering 
och anläggande görs noggrant. 

Hög skyddsnivå råder endast generellt i primär skyddszon inom vattenskyddsområde. I 
övrigt kan krav ändå ställas i enskilda ärenden på att en avloppsanläggning ska klara hög 
skyddsnivå för hälso- respektive miljöskyddet. 
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Tillsyn av enskilt avlopp 
Miljö och byggnämndens behovsutredning utgår från att samtliga enskilda avlopp i 
kommunen behöver tillsyn med som minst ett intervall om 15 år. För att klara av det behöver 
Miljöenheten kontrollera närmare 300 avlopp per år. I ett längre perspektiv skulle tillsynen 
då bidra till en åtgärdstakt på cirka sex procent, där varje avloppsanläggning ersätts eller 
uppdateras med ett intervall om cirka 20 - 30 år. Tillsynen skulle i förlängningen kunna 
utövas mer frekvent på anläggningar som är 15 år och äldre. 

2021 har Miljöenheten knappt två tjänster till arbetet med tillsyn och prövning av enskilda 
avlopp. Oavsett om tillsyn utförs så hanteras årligen cirka 50 tillståndsansökningar. Utöver 
detta så har det bedömts att avloppen kan kontrolleras på cirka 130 fastigheter per år, med 
hänsyn till den ökade ärendemängd det medför. Tillståndshanteringen som följer av tillsynen 
blir något mer resurseffektiv då det finns samordningsmöjligheter kring att åtgärda flera 
avlopp samtidigt i ett område. Med nuvarande resurser beräknas tillsynsinsatsen att kunna 
öka åtgärdstakten till mellan 4-4,5 % under de kommande åren. För att kunna öka 
åtgärdstakten till sex procent behöver miljöenheten ytterligare 2-3 heltidstjänster för 
arbetsområdet. 

Den fortsatta tillsynen av enskilda avlopp behöver planeras för längre tid framöver för att 
integreras med en övergripande VA-planering. Miljöenheten planerar att ta fram en 
långsiktig, övergripande plan för tillsynen över alla enskilda avlopp i hela kommunen, där det 
tydligt framgår i vilken tur och ordning olika områden och socknar kommer att ses över. 
Planen skulle komplettera Miljö- och byggnämndens tillsynsplan som anger i vilken takt 
tillsynen av de olika områdena utförs. Det behöver framgå tydligt hur tillsynen är något som 
berör samtliga så att Miljö- och byggnämnden uppfyller kraven på likställighet. 

Minimikrav vid bedömning av befintliga avloppsanläggningar 
Bedömningen av avloppens funktion innebär i större utsträckning att avvägningar görs från 
fall till fall utifrån Miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Som vägledning i tillsynen tillämpas 
Havs- och vattenmyndighetens “Handbok för effektiv tillsyn” samt rättspraxis. Taxor och 
förelägganden nyttjas för att komma till rätta med bristfälliga anläggningar på ett enhetligt, 
rättssäkert och effektivt sätt. 

Markinfiltrationer och markbäddar ska ha en så god hydraulisk konduktivitet att det inte 
begränsar syresättningen av det biologiska reningssteget. Nyare anläggningar omfattas som 
regel av ett tillstånd med krav på skyddsavstånd till högsta grundvattennivå medan det 
saknas för äldre anläggningar. Ifall det finns ett krav i ett tillstånd så är det gällande, annars 
utgår kommunen från att det biologiska reningssteget i markinfiltrationer (biomassan/ 
biohuden) behöver hålla som minst 50 centimeter avstånd till högsta grundvattennivå för att 
säkerställa syresättningen. Är det oklart om markinfiltrationen håller ett tillräckligt 
skyddsavstånd till grundvattnet så är det verksamhetsutövarens ansvar att visa hur det 
förhåller sig. I markinfiltrationer och markbäddar som nyttjats kontinuerligt under många år 
har retentionen av fosfor som regel minskat till cirka 10 – 20 %. Detta kan bedömas som ett 
skäl till att underkänna en avloppsanläggning när de påträffas i den ordinarie tillsynen. 
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Tillsyn Gemensamhetsanläggningar mm 
Tillsynen på de större enskilda avloppsanläggningar (gemensamhetsanläggningar och vid 
verksamheter med mera) som finns i kommunen bedöms kunna hanteras i princip på samma 
sätt och med samma frekvens som övriga enskilda avloppsanläggningar. När tillsyn görs med 
kontroller av anläggningar i ett område så omfattar det gemensamhetsanläggningar i mån av 
förekomst. Undantag kan ske där annan tillsyn bedrivs utifrån miljöbalken, på exempelvis 
anmälningspliktiga verksamheter som industrier, vandrarhem och så vidare. 

LIS-områdens påverkan på tillsynsplaneringen 
I kommunens översiktsplan föreslås ett större antal LIS-områden för utveckling av bostäder 
på landsbygden. I vissa av dessa områden bedöms en utveckling av området medföra krav på 
kommunal VA-försörjning, medan i andra medges inte en större utveckling än att VA-
försörjningen kan ordnas med enskilda anläggningar. Områdenas karaktär och 
förutsättningar varierar och medför att de alla har olika påverkan på behovet av tillsyn och 
planering och upplägg av denna.  

LIS-områden vid Mastunga, Fästeredssund och Rånnaväg kräver ingen särskild hänsyn sett 
till behovet av tillsyn, då det endast tillåter relativt liten ytterligare bebyggelse.  

De områden som pekats ut på Vings-Torp 1:3, Hökerum Udden samt söder om Ulricehamn 
kring Skottek och Sjögunnarsbo bedöms vara av sådan karaktär att dessa områden ansluts till 
kommunalt VA, om en utveckling av dem blir aktuella. Detsamma kan sägas gälla LIS-
området i Strängsered.    

Vegby Udden/Lingåsen samt Vings-Sjögården är två områden där utpekandet av LIS-
områden har större betydelse för den framtida VA-försörjningen. Båda områdena bedöms 
kunna utvecklas så att ansvaret för VA-försörjningen läggs på kommunen, och de hanteras 
därför som följer enligt; I väntan på VA-utbyggnad. 

Information och stöd till fastighetsägare, boende och företagare 
Kommunens hemsida är till viss del uppdelad med information riktat mot privatpersoner 
respektive företagare. Sidorna för företagare ska uppdateras med tydligare information kring 
vilka riktlinjer som tillämpas i samband med anläggande av nya enskilda 
avloppsanläggningar. Miljöenhetens har för avsikt att hålla informationsträffar med 
avloppsentreprenörer mer regelbundet framöver. Miljöenheten ska arbeta för att genom 
stärkt kompetens kunna ge bättre information i frågor om vattenförsörjning till enskilda.  

I väntan på VA-utbyggnad  
I vissa områden där det planeras utbyggnad av allmän VA-försörjning kan det bli aktuellt att 
hantera frågor om enskild VA-försörjning innan den allmänna VA-försörjningen är på plats. 
När en övergripande plan tas fram för tillsynen över samtliga enskilda avlopp i hela 
kommunen behöver den samordnas med utbyggnadsplanen för allmänt VA. Finns det 
befintliga enskilda avlopp i ett område som inom kort är planerat att anslutas till allmänt 
avlopp, så lämnas det området utanför den ordinarie tillsynen då det som regel kan ses som 
oskäligt med tillfälliga lösningar. Tillsyn kan ändå komma att utövas genom enstaka ärenden 
i samband med att det finns risk för människors hälsa eller miljön 
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För områden där utbyggnad av allmänt VA ligger längre fram i tiden, på medellång och lång 
sikt, kan det uppstå behov för fastighetsägare att anlägga nya avloppsanläggningar om en 
befintlig avloppsanläggning är bristfällig. Om det uppstår situationer där enskilda 
avloppsanläggningar blir onyttiggjorda genom upprättande av anslutningspunkt till 
kommunal spillvattenledning så ersätts berörda fastighetsägare i enlighet med de riktlinjer 
som ges av praxis i frågan. UEAB ska ha rutiner för att tydligt kunna informera berörda 
fastighetsägare om vad som gäller.  

Miljö- och byggnämnden kommer att vara restriktiva i att meddela tillstånd, inklusive 
tillfälliga tillstånd, till att inrätta avloppsanläggningar om det kan motverka genomförandet 
av detaljplaner. Det kan ibland råda osäkerhet kring hur utvecklingen sker i ett område och 
när eller om åtgärder vidtas. Tillfälliga tillstånd innebär att de avgränsas i tid och en 
avvägning behöver göras i varje enskilt fall hur tidsbegränsningen ska formuleras. Tillfälliga 
tillstånd kan ges när det exempelvis behövs för att ersätta ett bristfälligt avlopp eller för att 
ett befintligt avlopp hindrar genomförandet av en plan genom sin placering. Det är viktigt 
med en god samordning mellan kommunens olika funktioner så att det blir tydligt och 
rättssäkert för enskilda fastighetsägare vad som gäller. Detta gäller även inom Miljö- och 
byggnämndens olika ansvarsområden med hantering av bygglov och avloppstillstånd. 

Genomförande 
Delplanen för enskilt VA har ett tidsperspektiv på cirka 30 år, men ska ses över minst vart 
fjärde år tillsammans med övriga delar av VA-planen. Miljö- och byggnämndens 
behovsutredning och tillsynsplan ska samordnas med planen för enskilt VA. 

Planen för enskilt VA behöver vara styrande i tillsynen av enskilda avlopp och i arbete med 
detaljplaner samt nybyggnation utanför paragraf 6-område enligt lagen om allmänna 
vattentjänster. Det är viktigt att utbyggnadsplanen, planen för allmänt VA och planen för 
enskilt VA följer varandra. Det kräver en samverkan mellan enheterna inom sektor Miljö & 
samhällsbyggnad samt UEAB. Genomförandet av åtgärder sker i den takt som är möjlig i 
organisationen. Verksamheterna genomför årligen en verksamhetsplanering för att prioritera 
vilka åtgärder som ska genomföras under det kommande året. Det finns dessutom en 
långsiktig verksamhetsplanering som även tar hänsyn till efterföljande år. 

Konsekvenser av VA-planens genomförande 
Tabell 13. Konsekvenser av VA-planen med avseende på enskilt VA. 

Ekonomiska konsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 

VA-kollektivet - Det finns en viss risk för tillkommande 
kostnader om tillsyn på enskilda avlopp 
görs i områden som kort senare tas in i 
verksamhetsområdet för VA. 
- Bristande tillsyn av enskilda avlopp kan 
som ensam faktor leda till att det uppstår 
sådana miljö- och hälsoskyddsmässiga 
förhållanden i ett område att kommunen 
tvingas ordna med VA-försörjningen. 

-Mindre kostnader med en bättre 
samordning och planering inom 
kommunens organisation. 
-Mindre risk för kostnader att utöka 
verksamhetsområdet för VA enbart 
p.g.a. bristande tillsyn av enskilda 
avlopp. 

Fastighetsägare - Det finns en otydlighet kring 
förutsättningarna för den enskilde och 
dess framtida VA-försörjning – enskilda 
fastighetsägare riskerar stora kostnader 

- Kan planen medföra en ökad tillsyn så 
kan det möjliggöra en bättre ekonomisk 
förberedelse större 
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p.g.a. dålig framförhållning i områden 
som kan tas in i det kommunala 
verksamhetsområdet.  
- Utan en väl fungerande och kontinuerlig 
tillsyn riskerar fastighetsägare att 
investeringar i fastighetens VA-
försörjning inte avspeglas fullt ut i 
fastighetsvärdet. 

samordningsmöjligheter vid 
åtgärdande av avlopp.  
- Minimerad risk för kostnader att 
anslutas till allmänt VA p.g.a. bristande 
tillsyn. 

Övriga kommunen En ineffektiv tillsynsmyndighet riskerar 
indirekt att vara ineffektiv även i den 
skattefinansierade delen av sina 
arbetsområden. 

Större arbetsmarknad för lokala 
entreprenörer att verka inom kan leda 
till ökad arbetsmarknad och intresse 
samt mer skatteintäkter. 

Miljökonsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 

Hälsoskydd  Stor risk att frågan om enskild 
vattenförsörjning inte prioriteras.  

Planen ger ökat stöd för en tillsyn av 
egenkontrollen på större enskilda 
vattentäkter.  

Miljökvalitetsnormer Dagens tillsyn bromsar endast upp de 
enskilda avloppens bidrag till försämrad 
status i vattenförekomsterna. 

Mer resurser till tillsyn kan leda till 
förbättrad status hos 
vattenförekomsterna och att 
kommunen kan leva upp till 
Vattendirektivets krav genom 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 

Återföring av näring Slamhantering fortsätter som idag. Ingen förändring kring slamhantering 
föreslås i planen. 

Andra positiva miljöeffekter - Om åtgärdstakten inte ökas till 5–6 % så 
riskerar de avlopp som åtgärdas att hinna 
bli uttjänta långt innan de åtgärdas nästa 
gång. 
- Arbetsmarknaden att anlägga enskilda 
avloppsanläggningar är inte särskilt 
attraktiv och det avspeglas i att 
avloppsentreprenörerna saknar 
incitament för att öka kunskaperna om 
avloppsanläggande – det riskerar att leda 
till en onödigt hög andel nya 
avloppsanläggningar som blir bristfälliga 
redan från start. 

- Planen kan medföra att en ökad tillsyn 
med bättre framförhållning, vilket 
skapar förutsättningar för 
fastighetsägare att bättre planera och 
projektera åtgärder av bristfälliga 
avlopp. 
- Åtgärderna i planen kan förbättra 
förutsättningarna för en levande 
landsbygd och gynna den biologiska 
mångfalden. 
En ökad åtgärdstakt av bristfälliga 
avlopp kan öka kunskaperna på 
entreprenadsidan och därmed medföra 
färre bristfälliga nya avlopp 
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Sociala konsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 

Kommunal planering ger förtroende Utan en VA-plan försvåras överblicken i 
VA-frågor och det riskerar att leda till 
onödiga brister i planering och 
genomförande av de kommunala 
uppdragen. 

Mer samordning skapar förutsättning 
för ökade kunskaper internt. 

Rättvisare myndighetsutövning -Vi når inte en hållbar åtgärdstakt och det 
försvårar arbetet med att leva upp till 
likställighetsprincipen. 
- Om inte tillsynen av enskilda avlopp 
utförs på ett rättvist sätt så har det en 
negativ inverkan på berörda 
fastighetsägares syn på vår 
myndighetsutövning. 

- Förståelsen kan öka internt för vikten 
av att nå en hållbar åtgärdstakt – kan 
det leda till en ökad satsning finns 
bättre förutsättningar för att leva upp 
till likställighetsprincipen och en 
likabehandling.  
- Om tillsynen utförs på ett rättvist sätt 
där kommunen lever upp till 
likställighetsprincipen så ger det 
förutsättningar för en acceptans kring 
myndighetsutövandet bland 
fastighetsägarna.  

Transparens och tydlighet för 
fastighetsägare  

Det riskerar att bli problematiskt för 
kommunen att vara transparent kring 
myndighetsutövningen om den inte 
innebär en likabehandling av 
fastighetsägare i kommunen. 

Planen medför en bättre 
framförhållning och samordning av 
information utåt 

Gemensamma arbetssätt Arbetssätten fortsätter som idag. Delplanen innehåller samordning 
internt i VA-frågor, vilket kan förbättra 
samarbetet och den interna dialogen. 

Andra positiva sociala effekter   Ökat samarbete i dessa frågor kan leda 
till samarbete inom andra områden 
också. 
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Dagvattenriktlinjer 
Avledning av vatten från bebyggda områden är en fråga som har gått från att vara av främst 
teknisk natur till att vara en del av samhällsdebatten. Både när det gäller förorening av sjöar 
och vattendrag samt effekter av en framtida klimatförändring är dagvattenhanteringen en 
central fråga. Dessutom delas ansvaret inom området av en rad olika aktörer inom både 
kommunal, statlig och privat sektor.   

De lagar som anger utgångspunkterna för dagvattenhanteringen, ställer krav på 
vattenkvaliteten och anger ansvarsförhållandena är miljöbalken, och lagen om allmänna 
vattentjänster. Plan- och bygglagen ger sedan kommunen de planinstrument som behövs för 
att hantera lokalisering av bebyggelse och för att reglera de fysiska förutsättningarna för att 
hantera dagvattnet så att marken blir lämplig att använda för bebyggelse.  

Dagvatten är en del av vattnets kretslopp i samhällen och ska användas som en resurs för att 
skapa attraktiva och funktionella inslag i stadsmiljön. Dessa riktlinjer ska ligga till grund för 
hur dagvattenfrågan hanteras i planeringen, i tillsynen och i samband med exploatering och i 
övrigt arbete inom kommunen. 

Bakgrund 
Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra i VA-planen hur dagvatten ska hanteras i 
Ulricehamns kommun. Målet är att definiera de åtgärder som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten och annan relevant lagstiftning ska kunna följas. 

Definition av dagvatten   
Dagvatten definieras som "tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten och framträngande 
grundvatten samt spolvatten" i prop. 2005/06:78 om Allmänna vattentjänster.  

Problembild 
Dagvattenproblematiken är främst knuten till Ulricehamns stad. De övriga tätorterna har 
mycket små dagvattensystem och de belastas främst från ytor som har låga föroreningshalter. 
Ett undantag till detta är riksväg 40 som har en större belastning. Ansvarig för dagvattnet 
kopplat till riksväg 40 är dock Trafikverket. Det kan noteras att på motorvägsdelarna av 
riksväg 40 så finns det dagvattenrening i form av oljeavskiljning och dagvattendammar. 
Vägen berör dels Ätran men även Viskans avrinningsområde. 

När det gäller belastningen på dagvattnet från vägar går det att konstatera att det inte 
förekommer någon väg med mer än 15 000 f/d i det kommunala vägsystemet. I Ulricehamns 
tätort finns det 2,8 kilometer väg med 8–15 000 f/d, samt 75,6 kilometer med mindre än 8 
000 f/d. Belastningen är därför låg. 

När det gäller Ulricehamns stad berörs endast Ätrans avrinningsområde. Detta kan dock 
delas upp i tre delar med avseende på recipienter för dagvatten: Ätran, Åsunden och Lillsjön.  
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Figur 4. Recipienterna för centralorten, Åsunden och Lillsjön. 

 
I bebyggda områden hårdgörs ytor och den naturliga avrinningen ändras. Vattnet rinner över 
ytorna ner i rörsystem istället för att infiltrera genom marken vilket leder till snabba förlopp 
med höga flödestoppar direkt efter regn. Detta kan skapa kapacitetsproblem och i värsta fall 
översvämningar i låglänta områden och i lågpunkter. Samtidigt påverkas vattenbalansen i de 
områden vattnet avletts ifrån. Den minskade infiltrationen kan leda till sänkta 
grundvattennivåer med skador på både vegetation och byggnader som följd.  

Felkopplingar och läckage kan göra att dagvatten kommer in även i spillvattennätet i form av 
tillskottsvatten. Flödestoppar kan då leda till källaröversvämningar samt problem i 
pumpstationer och reningsverk. Stora flöden av dagvatten i spillvattennätet kan leda till 
bräddningar av orenat avloppsvatten ut till vattendrag. Tillskottsvatten utgör också en 
belastning på avloppsreningsverken. 

Utöver kvantitetsproblemen finns även kvalitetsproblem. Dagvatten för med sig föroreningar 
i form av bland annat tungmetaller, olja och näringsämnen från urbana miljöer som städer 
och vägar, vilka har en negativ effekt på de vattendrag och sjöar där vattnet rinner ut.  

Åsunden är recipient för vatten från Ulricehamn tätort. Enligt VISS är sjön klassad som 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status just nu. Den ekologiska statusen 
beror delvis på övergödning. Källorna till näringsämnen är jordbruk, reningsverk, enskilda 
avlopp och urban markanvändning. Den kemiska statusen beror på kvicksilver och andra 
ämnen som avsätts med atmosfärisk deposition och inte främst via avvattning. Att minska 
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näringsämnen, särskilt fosfor, i dagvattnet från tätorten är därför viktigt för att förbättra 
statusen. Att minska övriga föroreningar i dagvattnet är viktigt för att inte påverka statusen 
negativt i framtiden.  

Delar av Ätran rinner genom Ulricehamn. Ätran klassas också med måttlig ekologisk status 
och uppnår ej god kemisk status. Här är det inte främst övergödning som är orsaken till 
klassningen utan vandringshinder. Ätran är inte bedömd för koppar och PAH:er, något som 
är vanligt förekommande i avvattning från större vägar. Just koppar och PAH:er från 
transport och infrastruktur, anges som en trolig påverkanskälla.   

Klassificering 
Dagvatten kan vara olika mycket förorenat och recipienter kan vara olika känsliga för att ta 
emot föroreningar. För att få en översikt över vilka åtgärder som behövs i de olika fallen kan 
dagvattnets föroreningsgrad klassificeras utifrån markanvändning och recipienten utifrån 
ekologisk och kemisk status. 

Föroreningsinnehåll i dagvatten 
Tabell 14. Exempel på schablonhalter av föroreningar i dagvatten från Stormtac, hämtat från P110. 

Typ Metaller Näringsämnen 
 Bly 

µg/l 
Koppar 
µg/l 

Zink µg/l Kadmium 
µg/l 

Fosfor 
mg/l 

Kväve 
mg/l 

Dagvatten från 
bostadsområden 

10–15 20–30 80–100 0,5–0,7 0,2–0,3 1,4–1,6 

Dagvatten från 
trafikområden 

3–50 20–100 30–700 0,3–0,6 0,15–0,50 2,4 

Dagvatten från 
industri och 
andra 
verksamheter 

25–30 35–80 200–
400 

1,2–2,1 0,29–0,42 1,6–2,2 

Jfr utgående 
vatten från ARV 

<0,5 4–11 5–30 <0,05 0,21–0,23 10,2–21,4 
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Riktlinjer för omhändertagande av dagvatten av olika klass 
Tabell 15. Dagvattenklassificering, hämtad från P105. 

Typ av 
markanvändning 

Föroreningshalter Reningsbehov Typ av rening 

Tät centralort Måttliga Ja delvis Grönytor 
Tätort, flerfamiljshus Låga - måttliga Ja delvis Grönytor 
Småhusområde inkl 
lokalgator 

Låga Nej -  

Större parkeringar och 
terminaler: 20 
parkeringsplatser. 

Måttliga - höga Ja Svackdiken, 
grönytor, dammar, 
avskiljare, filter 

Industrifastigheter med 
miljöfarlig verksamhet 

Beror på 
verksamheten 

Ja Svackdiken, 
grönytor, dammar, 
avskiljare, filter 

Lokalgator/mindre väg 
med mindre än 8 000 
fordonsrörelser per dygn 

Låga Nej -  

Större vägar 8 000–
15 000 fordonsrörelser 
per dygn 

Låga-måttliga Nej -  

Trafikleder med mer än 
15 000 fordonsrörelser 
per dygn 

Höga Ja Svackdiken, 
dammar, 
filtervallar, 
översilningar 

Parkmark, naturmark 
m.m.  

Låga Nej -  

Kvantitetsproblem 
Från Ätrans inlopp i Åsunden och norrut finns det några kända områden med erosion 
exempelvis vid Alängsgatan i Ulricehamns tätort, där erosionsskydd har anlagds. Vid enstaka 
skyfall har dessa orsakat skador på gatubeläggning i de nedre delarna av tätorten. I Timmele 
har åtgärder mot erosion i samband med dagvattenutlopp och finkorniga jordar genomförts. 
Kommunen bedömer att inga större åtgärder är nödvändiga kopplade till dagvattennätet 
gällande denna fråga. 

Kommunen har tagit fram en skyfallskartering för ett större område kring Ulricehamns 
tätort. Karteringen avser ett scenario om ett 100-års regn med klimatfaktor 1,4. 
Vattenansamlingarna blir desamma oavsett om marken är blöt eller torr när det börjar regna. 
Däremot blir det skillnad i utbredning och djup. Karteringen har inte identifierat några 
områden där skyfall bedöms orsaka omfattande störningar på infrastruktur så som större 
vägar eller VA-försörjning. De största översvämningsområdena som identifierats återfinns i 
huvudsak längs stora och små vattendrag så som Ätran, Brunnsbäcken, Pinebobäcken/ 
Hillaredsån och Tattarån. Påverkan på befintlig bebyggelse är däremot begränsad då 
utrymme för översvämning ofta finns längs vattendragen. Andra barriärer där det har ställt 
sig mycket vatten är på enstaka platser som exempelvis vägbankar och platser där 
trummornas kapacitet inte helt har fångats upp av skyfallskarteringen. Längs Ätrans dalgång 
finns enstaka fastigheter där vatten ansamlas, exempelvis i Vist industriområde. Detta vatten 
kommer från högre intilliggande mark och inte från Ätran. I Ulricehamns centrala delar där 
bebyggelsen är tät riskerar översvämningar med större djup att uppstå på enstaka platser. 
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Dessa platser återfinns primärt på innergårdar, exempelvis Stenbocksskolans innergård, på 
innergårdar vid Storgatan och längs Bogesundsgatan samt på innergård i kvarteret 
Stockrosen. Även längs de delar av Ätran som sträcker sig genom centralorten finns platser 
där översvämning med större djup riskerar uppstå. På nästa sida visas en bild på hur skyfall 
påverkar centralorten. Vad gäller nya detaljplaner behöver hänsyn tas till 
översvämningsrisker, och generella riktlinjer för fördröjning av skyfall behöver tas fram, se 
åtgärd 12 i handlingsplanen för dagvattenriktlinjerna som återfinns i bilaga 1. 

Områden med risker för översvämningar: 

”Ulricehamn norra”4 Här finns översvämningsriskerna knutna till Ätran samt vid 
bäckravin som rinner under väg 46, strax norr om Ulricehamnsmotet. I en bäckravin söder 
om motet har också översvämningsrisk identifierats. Kring Ätrans södra delar med utlopp i 
Åsunden föreslås stadsomvandling där hänsyn behöver tas till översvämningsrisker från 
såväl skyfall som höga flöden. Översvämningsområdena är dock begränsade till Ätrans 
strandzoner. I industriområdena koncentreras översvämningsrisker till spridda hårdgjorda 
och flacka ytor med ett djup på maximalt 0,5 meter.  

”Ulricehamn södra” Här finns översvämningsriskerna knutna till de centrala delar där 
bebyggelsen är tät och översvämningar riskerar att uppstå med större djup på enstaka 
platser. Dessa platser återfinns primärt på innergårdar, exempelvis Stenbocksskolans 
innergård, på innergårdar vid Storgatan, längs Bogesundsgatan, Hemrydsgatan samt på 
innergård i kvarteret Stockrosen.  

 
Marbäck 

 Norra Marbäck 
 Södra Marbäck 

 
Blidsberg 

 Norra Blidsberg 
 Centrala Blidsberg 

 
Hökerum 

 Västra Hökerum 
 Centrala Hökerum – Banvallen 
 Norra Hökerum 

 
Gällstad 

 Östra Gällstad 
 
Timmele 

 Nordöstra Timmele 
 Nordvästra Timmele 
 Timmele norr om Ätradalsskolan  
 Mellersta Timmele 

 
4 Områdena Ulricehamn Norra och Ulricehamn Södra, är ganska stora och innehåller ett antal lågpunkter på olika 
platser i dessa delar av centralorten. De finns beskrivna i översiktsplanen. 
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Figur 5. Översvämningsområden vid skyfall för centralorten, blöta förhållanden. 
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Kvalitetsproblem  
Vid tidigare undersökningar av bottensediment i direkt anslutning till dagvattenutlopp i 
Åsunden gick det inte att upptäcka några särskilt höga föroreningsnivåer.5 

Det underlag kommunen har om förorenat dagvatten är bristfälligt och ett säkert 
ställningstagande om situationen kan för närvarande inte göras.  

Provtagning i, och kontroll av, Åsunden behövs för att få kunskap om vilken belastning 
dagvattnet ger på Åsunden.  

Då Lillsjön har tagit emot dagvatten under lång tid har sediment byggts upp i sjön. Detta 
kommer att behöva tas omhand för att sjön fortsatt ska kunna fylla den funktion som 
kommunen vill att den ska ha. Detta sediment ska klassas för att kunna tas om hand på bästa 
sätt.  

Dagvattenåtgärder 
Den viktigaste åtgärden för att minska dagvattenpåverkan på recipienter är kunskap. 
Information till kommuninvånare och verksamhetsutövare behöver finnas tillgänglig om 
dagvatten och hur beteende kan påverka innehållet i dagvattnet, och kunskap om vilka vägar 
dagvattnet tar behöver finnas hos väghållare och räddningstjänst. Informationen och 
kunskapen bör förbättras där det behövs.  

UEAB har förteckning och uppgifter om dagvattendammar och fördröjningsmagasin. 

Dagvatten ska fördröjas och renas så nära källan som möjligt och förorening av dagvatten ska 
förebyggas. 

Hållbar dagvattenhantering ska lyftas fram tidigt i samhällsplaneringen med beaktande av 
klimatförändringar och miljöbelastning.  

Dagvattensystemet ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid kraftiga 
regn. Hanteringen av stora flöden i samband med skyfall är viktiga att beakta och kan behöva 
utredas på fler platser. Kommunens ställningstagande är att 50 % av ett 10-minuters, 20-
årsregn ska fördröjas på fastighetsmark, motsvarande 85 m3/ha hårdgjord area. Befintliga 
mark- och ledningsförhållanden har stor betydelse för var, och vilka åtgärder som, är 
nödvändiga vilket kan leda till avsteg från detta ställningstagande.  

Snö ska i möjligaste mån lagras lokalt. Utrymme för snölagring bör beaktas vid planläggning. 
Snösmältningsvatten från förorenade områden ska renas som övrigt förekommande 
dagvatten.  

Inom verksamhetsområde har fastigheter rätt att anslutas till allmän dagvattenavledning. 
Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt genom infiltration eller genom fördröjning 
inom tomtmark utanför verksamhetsområde. Då kan avledning av dagvatten till annan 
plats/anläggning minimeras eller helt undvikas. Det finns dock lägen där det är olämpligt att 
infiltrera dagvatten. Detta gäller om: 

 
5 (Vattenverksamhet i Åsunden - Miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk beskrivning. Uppdragsnummer 
2342416. Sweco 2005-05-30) 
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 Dagvattnet måste hanteras inom vattenskyddsområde.  

 Marken är förorenad. 

 Dagvattnet är förorenat. 

 Marken har dålig genomsläpplighet eller ligger nära berg.  

 Grundvattenytan befinner sig nära markytan. 

 
Tillsyn och kontroll av dagvattenanläggningar ska ske i lämplig omfattning.  

Vanliga tekniska åtgärder 
Åtgärder för att minska och utjämna belastningen på det kommunala dagvattennätet kan 
huvudsakligen delas upp i två grupper. Den ena är åtgärder som främjar infiltration och den 
andra är åtgärder som har en fördröjande effekt. Nedan följer en kort beskrivning av några av 
de vanligaste metoderna för fördröjning. De flesta metoderna fungerar även i viss mån som 
reningsanläggningar. 

Dammar 
En öppen damm med permanent vattenspegel kan utöver att vara ett fördröjningsmagasin 
också utgöra ett estetiskt inslag i ett park- eller bostadsområde. Storlek och utformning av en 
fördröjningsdamm kan variera stort från små dammar nära källan till stora system av 
dammar som fördröjer dagvatten från ett helt dagvattensystem. 

Översilningsytor och svackdiken 
Istället för att husets stuprör kopplas direkt på det kommunala nätet förses de med utkastare. 
Från dessa rinner vattnet en bit från huset i en grund ”ränndal” av betong, sten eller liknande 
innan det får infiltrera i gräsmattan. För att detta ska vara en lämplig lösning måste marken 
kring huset luta tillräckligt så att inte vattnet tränger ner i grunden. Åtgärder måste också 
vidtas för att ta hand om eventuellt överskottsvatten. Detta kan tillexempel lösas genom att 
en kupolbrunn kopplad till det kommunala nätet sätts i lågpunkten. 

Svackdiken, det vill säga grunda, gräsbeklädda, svagt lutande diken fungerar både som 
infiltrationsyta och öppen avledning. Svackdiken kan exempelvis användas längs med 
parkeringsplatser, vägar och andra hårdgjorda ytor. Vattnet får då rinna ner i diket längs hela 
sträckningen. Om vatten istället leds till svackdiket med ledning bör erosionsförebyggande 
åtgärder i form av tillexempel stensättning vidtas. Utloppet från ett svackdike kan vara en 
kupolbrunn kopplad till det kommunala dagvattennätet. 

Makadamdiken 
Ett makadamdike är ett grävt dike som fylls med makadam eller grus/sten dit ytvatten 
avleds. Diket kan förses med utlopp i botten eller så kan botten anläggas med 
infiltrationsvänligt material. En sådan anläggning kan med fördel anläggas intill 
parkeringsplatser eller andra större hårdgjorda ytor. De är yteffektiva och kan fungera som 
magasin samt är lämpliga för snöupplag. 
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Växtbäddar 
Växtbäddar anläggs med substrat och planteringar av vissa typer av tåliga växter, som genom 
upptag i rötter och rening i substraten, omhändertar föroreningar som lösta metaller och 
näringsämnen bra. Själva bädden fungerar som magasin, den är tät och har ett utlopp för det 
renade vattnet. Det är viktigt att växter som tål salt, torka och att stå i vatten väljs ut till 
planteringarna så att inte växterna behöver bytas ut så ofta. Växtbäddar kan anläggas som 
gröna inslag i gatumiljö, som vid trottoarer och vägar.  

Våtmarker 
En fördröjningsmetod som kan ha positiva effekter även på vattenkvalitet och artrikedom är 
våtmarken. En våtmark har vattenspegel, men är till största delen beväxt med vattenväxter. 
Vid anläggandet av en våtmark däms vattnet så att vattenytan i normalfallet står i nivå med, 
eller strax över markytan. För att undvika igenslamning bör en sedimentationsdamm 
anläggas före våtmarken.   

Gröna tak 
Tak med en substratyta med planterade sedumväxter kan fördröja kortare nederbördsflöden. 
Gröna tak bör anläggas på tak som är avsedda för det, och olika tjocklek kan väljas beroende 
på växtlighet och nederbörd. Gröna tak kan inte ses som effektiva reningsåtgärder, då 
föroreningar i regnvattnet inte stannar kvar i substratet. Eftersom nederbörd är relativt rent 
är gröna tak ett bra alternativ inom områden med exempelvis ekonomibyggnader eller 
industriområden med mycket hårdgjord yta, mycket takyta och få platser tillgängliga för 
dagvattenfördröjning.   

Genomsläppliga ytor 
Hårdgjorda ytor ger upphov till en stor andel av avrinningen från bebyggda områden. 
Avrinningen kan begränsas genom att ytan istället beläggs med genomsläppliga material. 
Exempel på sådana är singel, natursten med genomsläppliga fogar och hålsten av betong 
(armerat gräs) eller genomsläpplig asfalt. I centrumområden är dock slitaget på de flesta ytor 
för stort för användning av grus, men avrinningen kan ändå bromsas upp med exempelvis 
gatsten med genomsläppliga fogar. 

Stenkista/magasin 
En stenkista är ett magasin i marken som är fyllt med exempelvis makadam eller singel. 
Beroende på markens genomsläpplighet kan vattnet som samlas upp i kistan antingen 
perkolera ner i marken eller avledas med dräneringsledningar eller en klen utloppsledning. 
Stenkistan kan alltså ha infiltrerande och/eller fördröjande effekt. I de fall marken har 
mycket dålig genomsläpplighet eller platstillgången är begränsad finns även 
perkolationsmagasin i plast (dagvattenkassetter) att tillgå. 

Översvämningsytor/torra dammar 
Ytterligare ett sätt att anordna fördröjning är att låta ett större eller mindre försänkt område 
bli en yta för kontrollerad översvämning. Genom att strypa ledningen i direkt anslutning till 
det försänkta området sker en uppdämning när flödet överstiger en viss mängd. Dagvattnet 
bräddar ut över översvämningsytan för att sedan, när flödet avtar, åter rinna ner i 
ledningssystemet eller infiltrera i mark om underlaget är lämpligt för det. Från inlopp till 
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utlopp kan ett dike som styr vattenflödet anläggas. Översvämningsytan kan anläggas som en 
försänkning i parkmark eller naturmark som kan likas vid en torr damm.  

Åtgärder inom vissa verksamhetsområden 
För verksamhetsområden som berör inre skyddsområde för vattentäkt får inte infiltration av 
dagvatten ske från belastade ytor. Takvatten och dräneringsvatten från husgrunder är dock 
lämpliga att infiltrera.  

Strategier 
Dagvattenhanteringen måste anpassas efter lokala förhållanden. Den naturliga 
vattenbalansen ska i möjligaste mån bevaras och de hårdgjorda ytorna bör minimeras.  

Här beskrivs strategier för att hantera dagvatten från olika typer av områden.  

I områden 
Olika typer av markanvändning och områden kan ha olika förutsättningar för 
dagvattenhantering och kan ge upphov till olika sorters föroreningar i dagvattnet.  

Industriområden 
Dagvatten från industriområden kan ha mycket olika karaktär beroende på vilka 
verksamheter som bedrivs. Det kan också ske snabba förändringar när verksamheter byts ut 
eller ändrar inriktning. Tydliga riktlinjer för när exempelvis oljeavskiljare ska användas, 
gränsvärden för när egen rening ska göras, bör därför finnas.  

Parkeringsplatser 
Vid ny- eller ombyggnation av parkeringsplatser ska dagvattenhanteringen utformas så att 
föroreningarna i vattnet avskiljs. Vid anläggande eller större åtgärder vid parkeringar med 20 
parkeringsplatser eller mer ska alltid dagvattenrening anordnas.  

Parkeringsytor lutas mot gräsytor, på större högfrekventerade parkeringar (generellt 20 
platser eller fler men en bedömning av behovet görs från fall till fall) krävs olje- och 
slamavskiljning samt fördröjning. Bortledning i öppna system förespråkas.  

Fordon ska tvättas på särskilda godkända fordonstvättar och inte på gata eller 
garageuppfart.6  

Vägar 
Vid ny- eller ombyggnation av vägar ska dagvattenhanteringen utformas så att 
föroreningarna i vattnet avskiljs. 

För att minska metallhalterna i vägdagvattnet bör zink som material undvikas vid byte av 
stolpar och räcken, vid underhåll målas obehandlad zink med zink-fri färg. 

 
6 Enligt punkt 9 i ABVA 07 
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Urbana tättbebyggda områden 
Inom tomtmark ska olika former av lokalt omhändertagande (LOD) i första hand tillämpas. 
Dagvattnet ska spridas på markytan och passera vegetationsytor. Om detta inte är möjligt ska 
vattnet samlas upp så att flödet utjämnas och fördröjs.  

Avvattning av allmän platsmark ska så långt det är möjligt ske i öppna diken eller i 
avrinningsveck. Avledning av dagvatten i öppna avrinningsstråk innebär goda möjligheter till 
utjämning och uppbromsning av flöden. Öppna dagvattensystem kan utgöra ett positivt 
inslag i stadsbilden om de på ett naturligt sätt integreras i parker och naturområden. 

Vattenskyddsområden 
I vattenskyddsområden gäller särskilda föreskrifter. Infiltration av dagvatten får inte ske om 
det finns risk för förorening av vattentäkten.  

I skeden 
Kommunen har en övergripande skyldighet att inom planlagt område se till att den naturliga 
vattenbalansen uppnås längs med hela kedjan från den plats där nederbörden faller till dess 
vattnet når recipienten.  

Dagvatten behöver beaktas i alla skeden kring samhällsutvecklingen. 

Planskede 
Redan i början av detaljplanearbetet, och i viss mån även vid översiktsplanering, är det 
viktigt att dagvattenhanteringen är med. En tidig dialog mellan plan-, miljö- och VA-
verksamheterna ökar förutsättningarna för en säker och miljömässigt hållbar 
dagvattenhantering. Se åtgärd 8 i handlingsplanen för dagvattenriktlinjerna som återfinns i 
bilaga 1. Frågor som bör studeras är exempelvis: 

 Kommer planen att påverka dagvattenflödet?   

 Hur stora hårdgjorda ytor tillkommer?   

 Vilka recipienter påverkas?  

 Vilken föroreningsgrad förväntas dagvattnet få?  

 Finns det tillräcklig kapacitet i de befintliga ledningar man ev. ska ansluta till?  

Med utgångspunkt i svaren på frågorna ovan beslutas om exempelvis LOD eller långsam 
avledning ska förespråkas och om utsläppsgränsvärden ska tas fram. Mark för u-områden 
(område tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar) bör också avsättas i ett tidigt 
skede.   

I översiktsplanen ska riktlinjer och principer på en övergripande nivå anges för 
dagvattenhanteringen i kommunen. Platser som är olämpliga för exploatering på grund av 
skred eller översvämningar samt platser som behöver reserveras för större 
dagvattenanläggningar ska klargöras redan i översiktsplanen. 
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Dagvattenfrågan ska belysas i ett större sammanhang och inte enbart hanteras i enskilda 
detaljplaner. En översyn av hur områden, både mark och vattendrag, nedströms och 
uppströms påverkas av exploateringar bör göras.  

Exploaterings- och marköverlåtelseavtal  
För att säkerställa att planerad dagvattenhantering blir verklighet så kan det vara lämpligt att 
marköverlåtelse- och exploateringsavtal inkluderar bestämmelser kring dagvattenhantering. 
För bestämmelser i dessa avtal kan det med fördel göras hänvisningar till information och 
rekommendationer i planbeskrivning, dagvattenutredning eller andra relevanta underlag. 
Det är också fördelaktigt att avtalen behandlar eventuella frågeställningar avseende:  

 Ansvarsfördelning gällande drift- och underhåll för specifika delar av planerade 
dagvattenanläggningar. 

 Fördelning av kostnader för exempelvis kapacitetshöjande åtgärder på befintligt 
dagvattensystem eller flytt av befintliga dagvattenanläggningar (ledningar, diken och 
liknande.). 

 Uppföljning och dokumentation för anläggande av dagvattenanläggningar. I syfte att 
bekräfta att dagvattenlösningarna fått avsedd funktion och kapacitet, så kan 
exempelvis överenskommelse göras om att exploatören ska tillhandahålla 
besiktningsprotokoll och relevant dokumentation för anlagda dagvattenlösningar. 

Planbesked  
Förutsättningar för dagvattenhantering kontrolleras genom tillgängligt karteringsmaterial 
beträffande skyfall och lågpunkter. Även material i översiktsplan och eventuella 
planprogram, som har med dagvattenfrågan att göra, ska beaktas vid bedömning om 
byggnation kan genomföras utan olägenhet. Planbesked ska exempelvis inte ges för områden 
där det förekommer hög översvämningsrisk och/eller instängda områden. 

Detaljplan 
Ytor för dagvattenhantering ska avsättas på plankartan.  

I plankartan ska höjdsättning användas för att styra flödesvägar och platser där dagvatten 
samlas. Säkerhetsnivåer för bebyggelse ska sättas där så krävs. 

Allmänna dagvattenanläggningar ska placeras på allmän platsmark, eller inom ett område 
(område för tekniska anläggningar). 

I detaljplaneskedet måste hänsyn tas till tillgänglighet till dagvattenanläggningar.  

Kommunen följer aktuell klimatfaktor enligt vad som anges av Svenskt vatten. För 
närvarande är klimatfaktorn minst 1.2. En klimatfaktor på 1.25 ska användas för 
dagvattenflöden i planeringsskedet.  

Det ska normalt tas fram en bedömning av 100-års flödets effekter på planen. 

Dagvattenutredningar ska göras i alla detaljplaner där det är relevant. Om det inte anses 
relevant ska det motiveras i detaljplanen. Undantag medges endast om det finns särskilda 
skäl och avgörs i samråd med UEAB.  
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Dagvattenutredningar ska visa följande: 

 Dagvattenflöden/mängder före och efter exploatering i området. Det ska specificeras 
vilken mängd dagvatten som alstras inom fastigheten från tak respektive körytor och 
parkeringar.  

 Tillgänglig mark för infiltration samt hur stor del av dagvattnet som avses infiltreras.  

 Områden med risk för instängda ytor med avseende på dagvatten. 

 Hur dagvatten ska tas om hand nära källan. 

 Aktiviteter i området inklusive transporter av miljöfarliga ämnen samt trafikmängd.  

 Hänsyn ska tas till förändrade nederbördsmönster i samband med 
klimatförändringar.  

Dagvattensystem, bebyggelse, gator och allmän platsmark ska utformas så att skadliga 
översvämningar ej kan uppstå vid kraftig nederbörd. Vid utformning ska även framtida 
klimatförändringar beaktas. 

Krav på dagvattenavledning ska alltid ställas i samband med exploatering av ny mark och vid 
förändringar i befintlig bebyggelse. 

Hänsyn i detaljplanen ska tas till befintlig och framtida samhällsviktig verksamhet. 

Bygglov 
I samband med exploatering genom utomstående exploatör ska förprojektering och 
projektering av dagvattensystem göras i samråd med UEAB. 

Anslutning från fastigheter ska ske i samråd med UEAB. 

Om dagvatten inte reglerats i plan ska det i beslutet om bygglov krävas en redovisning om 
hur dagvatten ska tas om hand. 

Dagvattnet ska vara en kontrollpunkt i den kontrollplan som upprättas i samband med att 
bygglov ges samt diskuteras på byggsamrådet. Om planbestämmelserna inte följs beträffande 
dagvattenhanteringen kan det vara ett skäl att inte utfärda slutbevis.  

Bygglov ska inte beviljas för nya bostäder, kontor eller annan känslig bebyggelse, på lägre 
liggande mark än 166,5 meter över havet vid Åsunden, Yttre Åsunden samt Sämsjön. Viss 
komplettering i form av förråd, bryggor och liknande kan dock få ske.  

Bygglov ska inte beviljas för nya bostäder, fritidshus, industrier, kontor eller annan känslig 
bebyggelse med en lägre färdig golvhöjd än +193,50 meter över havet runt sjön Mogden. 

Ny- och ombyggnation 
Vid ny- och ombyggnation av hårdgjorda ytor bör dagvattenfrågan alltid beaktas. Viktiga 
frågeställningar är exempelvis vilka ytor som kan göras genomsläppliga och vilka möjligheter 
som finns att samla upp vatten via grönytor och trädgropar istället för via kantstenar. 

I samband med exploatering genom utomstående exploatör ska förprojektering och 
projektering av dagvattensystem göras i samråd med UEAB. 
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Anslutning från fastigheter ska ske i samråd med UEAB. 

Avrinningen från en tomt eller ett markområde bör inte öka efter exploatering. Grönområden 
eller gröna stråk ska om möjligt avsättas för öppen transport och infiltration.  

Dränering av mark och husgrunder för att säkerställa torrläggning av byggnader och 
byggnationer ska normalt ske åtskilt från spillvattensystemet. 

För att förebygga högt föroreningsinnehåll av dagvatten bör stor vikt läggas vid val av 
material till tak, fasadbeklädnad och armaturer. Koppar och zink bör undvikas eller 
behandlas för att minska urlakningen. Befintliga tak av koppar eller förzinkad plåt bör 
behandlas. 

I samband med omfattande arbeten under ombyggnad, nybyggnad eller renovering är det 
ofta nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att undgå förorening och uppgrumling av 
dagvattnet. Tillexempel kan sedimentationsbassänger eller andra provisoriska 
dagvattenanläggningar behöva byggas. Under byggtiden kan inhägnad av tilltänkta 
infiltrationsytor också bli aktuellt för att förhindra att jorden försämras genom packning och 
igensättning. Finns befintliga infiltrations/perkolations-anläggningar bör dessa kontrolleras. 

För att undvika transport av snö och riskera att smältvatten belastar fel ytor ska upplagsytor 
för snö planeras in i nya områden. Dessa ytor bör vara multifunktionella, det vill säga, 
planerade för olika användningsområden men med möjlig funktion även som snöupplag.  

Vid utbyggnad av nya system ska dagvatten och dräneringsvatten avledas skiljt från 
spillvattnet. Inga kombinerade ledningar ska anläggas. 

I samband med exploatering behöver förutsättningar för hantering av potentiellt 
kontaminerat släckvatten undersökas och hanteras. Åtgärder för att skapa bättre 
förutsättningar för släckvattenhantering kan innefatta att fördröjningsmagasin förses med 
avstängningsventiler och att invallningar upprättas för att undvika utsläpp av släckvatten till 
eller från vissa områden. 

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till platsens lokala förutsättningar och 
omhändertas lokalt (LOD) om så är möjligt. Saknas förutsättningar för LOD ska dagvattnet 
fördröjas och vid behov renas innan det når ledningsnät och recipient. 

Vid planering av nya bostadskvarter (flerfamiljshus) ska grönytefaktor tillämpas. 

Helhetslösningar ska eftersträvas vid utformning av dagvattensystem vilket bland annat kan 
innebära större anläggningar som tar emot dagvatten från flera områden. 

Dagvattensystem ska utformas med hänsyn till recipientens känslighet. 

Öppna dagvattensystem ska utformas så att de berikar bebyggelsemiljön. Anläggningarna ska 
ha ett estetiskt värde och upplevas som positiva inslag i närmiljön. 

Ansvar och arbetssätt 
Här redovisas de som ansvarar för dagvattenfrågor inom kommunen. Riktlinjer för arbetssätt 
för dagvatten är följande:  
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 En gemensam tydlig ansvarsfördelning där alla aktörer både inom och utom 
kommunens verksamhet, förstår vilket ansvar och vilka möjligheter var och en har 
inom dagvattenfrågor.  

 Ett helhetsgrepp på dagvattenarbetet tas genom förvaltningsövergripande samarbete.  

 Ansvarsfrågor lyfts i ett tidigt skede vilket säkerställer goda möjligheter till drift och 
underhåll av vald dagvattenlösning.  

 Kommunala dagvattenanläggningar inkluderas i Drift- och underhållsplan för allmänt 
VA.  

 

 
Figur 6. Ansvar för dagvattenhanteringen, från P110, figur 1.8 s. 20. 

UEAB 
Bolaget ansvarar för planering, genomförande av byggnads- och anläggningsprojekt samt 
underhållsarbeten. UEAB har ansvar för drift och underhåll av dagvattenanläggningar samt 
reningsverk. Bolaget ansvarar även för inventering och dokumentering av kommunala 
dagvattenanläggningar och deras funktion.  

Miljö- och byggnämnden 
Nämnden och dess förvaltning har ansvar för två verksamhetsområden där båda berörs av 
dagvattenfrågor.  

Bygglovsverksamheten ansvarar för att dagvattenfrågan tas med tidigt i bygglovsprocessen. 
Verksamheten ska också se till att hänsyn tas till dagvattenhanteringen i bygglovsärenden 
samt att krav som rör dagvatten i bygglovet följs.  

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten ansvarar för tillstånd och anmälningar som rör 
anläggning eller förändring av dagvattenanläggningar samt tillsyn av utsläpp av dagvatten. 
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Verksamheten ansvarar också för att kontrollera att planförslag inte riskerar att leda till 
dagvattenutsläpp som kan orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har genom sitt ansvar inom markfrågor ansvar för att dagvattenfrågan 
finns med vid upprättande av exploateringsavtal. Planverksamheten ansvarar för att 
dagvattenfrågan tas med tidigt i översikts- och detaljplaneprocessen. 

Räddningstjänsten, Särf 
Räddningstjänsten är remissinstans och granskare av bygglovs- och tillståndsärenden av 
olika slag. Ur dagvattenperspektiv är det risken för att förorenat släckvatten sprids med 
dagvattensystemet samt utsläpp av kemikalier vid olyckor som är de viktiga frågorna. 

Trafikverket 
Väghållaren ansvarar för att avleda och eventuellt rena det dagvatten som uppkommer på 
vägen. Ansvaret omfattar enligt lagen om allmänna vattentjänster även vägdiken, rännstenar, 
rännstensbrunnar eller ledningar som förbinder sådana till det allmänna VA-nätet, samt för 
dagvattenanläggningar i form av dammar och våtmarker. 

Gata och trafik 
Gata och trafik i samarbete med UEAB ansvarar för dagvatten från gator, vägar, gång- och 
cykelvägar, parkeringar och hållplatser där kommunen är väghållare. Avdelningen ansvarar 
även för att dagvattenhanteringen i gatumark fungerar ur en teknisk synvinkel, det vill säga 
att brunnar, ledningsnät för avvattning av gatumark och andra anordningar utreds, 
projekteras, byggs och underhålls.  

Park och Skog 
Ansvarar på uppdrag av UEAB för grönytor och parker. Avdelningen ansvarar även för 
skötseln av dagvattenanläggningar i form av dammar och våtmarker.  

Fastighetsägare 
Fastighetsägare ansvarar för att förhindra förorening av dagvatten samt att avledningen av 
dagvattnet inom fastigheten sker på ett säkert sätt. Det åligger kommunen att tillhandahålla 
information om kommunens och miljöbalkens krav vad det gäller dagvattenhantering på 
fastighet.   

Bostadsbolag och byggherrar 
Kommunala bostads- och industrifastighetsbolag har i egenskap av fastighetsägare ansvar för 
dagvattenhantering. Dessa bolag bör aktivt medverka i arbetet med att genomföra 
kommunens dagvattenpolicy och på detta sätt verka som föregångare.  

Byggherrar, både de som bygger för egen räkning och på uppdrag av andra, ansvarar för att 
dagvattenanläggningar utförs på det sätt som föreskrivs i bygglov, detaljplan, 
områdesbestämmelser med mera. 
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Konsekvenser av att införa dagvattenriktlinjerna 
För att få en samlad bild av förväntade effekter av riktlinjerna har en konsekvensanalys 
genomförts. Det är konsekvenserna av att införa riktlinjerna jämfört med att inte införa dem 
som jämförs. Dagvattenfrågan måste ändå beaktas i planprocesser och i miljöhandläggning, 
men genom att formulera dessa riktlinjer förutsätts dagvattenhanteringen bli tydlig och 
förenkla processen och samsynen vid planeringen av nya anläggningar.  

Tabell 16. Konsekvenser av VA-planen med avseende på dagvattenriktlinjer. 

Ekonomiska konsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 

VA-kollektivet Ostrukturerad utbyggnad av 
dagvattenanläggningar kan ge långsiktigt 
omotiverade kostnader på grund av sämre 
överblick. 

Tydligare att exploatörerna ansvarar för att 
ta fram dagvattenutredningar, lättare att 
räkna med det i exploateringskostnaderna. 
Ökade kostnader för investeringar och 
underhåll av dagvattenanläggningar men 
långsiktigt mer effektivt. 

Fastighetsägare Kan upplevas som otydligt vem som 
ansvarar för dagvattenhanteringen. 

Minskade problem med översvämning och 
erosion ger mindre risker för påverkan på 
byggnaderna.  

Övriga kommunen Otydligt vem som ansvarar för skötsel. Tydlighet kring vem som ansvarar för 
skötsel.  

Miljökonsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 

Miljökvalitetsnormer Helhetsgrepp kring dagvattenpåverkan på 
MKN saknas. 
Ökad risk att miljökvalitetsnormer inte 
uppnås till följd av en sämre kontroll.  
Otydligt om kommunen har möjlighet att 
uppfylla MKN och därigenom kan det 
uppstå svårigheter att motivera utbyggnad 
av staden.  

Tydligare koppling till planering, och kring 
var åtgärder behövs för att möjliggöra 
uppfyllandet av MKN. 
Genom VA-planen tydliggörs 
miljötillståndet gällande vatten i 
kommunen vilket för att insatserna kan 
förläggas till de områden där behovet är 
störst. 

Dagvatten/skyfall  Helhetsgrepp saknas, otydligt hur dagvatten 
och skyfall ska hanteras i den kommunala 
planeringen.  
Sämre hantering av dagvatten så att ingen 
samordning sker mellan olika detaljplaner. 

Mark avsätts för översvämningsskydd i 
planeringen. 
God samordning för hela 
dagvattensystemet.  
Tydlighet i hur dagvatten och skyfall ska 
hanteras i den kommunala planeringen. 

Andra positiva miljöeffekter Risk att tillskapandet av miljöer för ökad 
biologisk mångfald missas. 

Områden som sparas för 
översvämningsytor kan vara lämpliga för 
snöupplag vintertid. LOD på tomtmark 
minskar höga flöden i ledningsnätet.  
Samordning av VA-plan tillsammans med 
tillsynsplan och behovsutredning för miljö 
skapar förutsättningar för en bättre 
organiserad tillsyn. 
Miljöer för ökad biologisk mångfald kan 
skapas. 

Sociala konsekvenser Dagens arbetssätt Med VA-plan 

Kommunal planering, möjlighet till 
expansion 

Expansion riskerar att inte ta hänsyn till 
översvämningar och höga flöden. Otydlighet 
kring uppfyllandet av MKN kan bromsa 
expansionstakten. 

Expansion inom områden med risk för 
översvämning och höga flöden samt där 
MKN förekommer kan hanteras.  

Rekreationsvärden Finns risk att rekreationsvärden tappas då 
dagvattenlösningar riskerar att bli mer 
lokala och inte sammanhängande. 

Dagvattenanläggningar kan konstrueras för 
att bli ett positivt inslag i stadsbilden och 
konstrueras mer sammanhängande i 
exempelvis parkmarker.  
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Gemensamma arbetssätt Samordning för genomförande mellan 
kommunens olika organisationer ej 
definierade idag. 

Samordnar relevanta insatser och 
aktiviteter mellan olika aktörer för ett 
effektivare arbete och en större 
samstämmighet och likabehandling, och 
hela bebyggelsegruppens behov kan ses. 

Transparens och tydlighet för 
fastighetsägare, VA-kollektiv, 
exploatörer m.fl. 

Intressenternas syn på transparens i 
dagvattenfrågan är okänd. 

Riktlinjerna tydliggör vilka alternativen är 
och vilka dagvattenlösningar som 
eftersträvas i kommunen. Det blir lättare att 
skapa en helhetsbild. 

Andra positiva sociala effekter  Ett ökat samarbete i dagvattenfrågorna kan 
stärka samarbetet internt i kommunen även 
i andra frågor. 
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Bilagor 
1. Åtgärdsplan (Separat bilaga. Finns 

tillgänglig för UEABs och förvaltningens 
interna arbete. Ej politiskt antagen). 

2. Grunder för prioritering till     
utbyggnadsplanen 

3. Poängsättning prioritering lista 
4. Utbyggnadsområden 
5. Dricksvatten (Separat bilaga. 

Sekretesskyddad. Ej politiskt antagen). 
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Bilaga 2. Grunder för prioritering till 
utbyggnadsplanen 

Områdena har analyserats med hjälp av denna tabell. Poängen de hamnar på för varje rad 
summeras och viktas ihop till en slutpoäng. 

Tabell 17. Poängsättningen. 

Poäng 
Faktor Kriterium 

5 2 0 
Kommentar 

Skyddsvärd 
natur 
påverkas. 
 
 
 

Natura 2000, 
fiskvatten, 
föreskrifter/ 
lagar berör 
vatten. 
 

Naturreservat, 
skyddet rör 
delvis vatten. 
 
 
 

Ingen 
påverkan.  
 
 
 
 

Är området på en 
plats som har ett 
lagstadgat skydd 
för vattenmiljö? 
Som Natura 2000, 
laxvatten. 

Ekologisk/kem
isk status 
ytvatten. 
 
 
 

Klarar ej god 
kem. status eller 
otillfredsställan
de ekologi. 
kopplat till 
närings-ämnen 

Måttlig ekol på 
någon 
parameter som 
rör närings-
ämnen. 
 

Klarar hög och 
god ekol, god 
kemisk status. 
 
 

Är den ekologiska 
eller kemiska 
statusen rörande 
närsalter 
påverkad? MKN 
kem/ekol. 

Vattenskydds-
område. 
 
 
 
 
 
 

Helt eller delvis 
inom VSO, 
primär zon.  
 
 
 
 
 

Minst delvis 
inom tertiär 
zon. Och/eller 
området 
utpekat som av 
intresse för 
framtida 
vattentäkt.  

Ej VSO, ej 
framtida täkt. 
 
 
 
 
 
 

Ligger området 
inom VSO? 
Framtida intressen 
för kommunal 
eller gemensam 
vattentäkt. 
 
 

Råvatten-
kvalitet och 
möjlighet att 
anlägga 
enskilda 
avlopp. 
 
 
 
 

Svåra 
förutsättningar 
ex. berg i dagen, 
högt GV, 
mäktiga 
lerlager) 
och/eller kända 
kvalitets-
problem. 
 

Måttliga 
förutsättningar, 
enstaka 
fastigheter har 
svårigheter och 
/eller enstaka 
fastigheter har 
kända kvalitets-
problem. 
 

Generellt 
mycket bra 
förutsättningar 
(ex. sandig 
morän) och 
inga kända 
kvalitets-
problem. 
 
 

Hur är 
markförhållan-
dena? 
Markmaterial, 
vattennivåer, 
genomsläpplighet. 
 
 
 
 

Miljö & 
Hälsa 

Badplatser 
påverkas av 
enskilda 
avlopp. 
 
 
 
 

Flera enskilda 
eller 
gemensamma 
avlopp i 
närheten.  
 
 
 

Några enskilda 
avlopp eller 
gemensamt 
avlopp i 
närheten. 
 
 
 

Ingen 
påverkan. 
 
 
 
 
 
 

Hur påverkas de 
större kommunala 
eller använda 
badplatserna, av 
enskilda eller 
gemensamma 
avlopp? Definiera 
avståndet.  
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Samlad 
bebyggelse 
byggnader. 
 

Över 50 
byggnader. 
 
 

15–50 
byggnader. 
 
 

10–15 
byggnader. 
 
 

0–10 bedöms inte 
påverka. Nivåerna 
behöver 
definieras.  

Tättbebyggt 
tomter. 
 
 
 
 

Tomter är små 
och gränsar 
generellt till 
varandra, en 
huvudledning 
på två husrader. 

Tomter med 
bostadshus 
gränsar 
generellt till 
varandra. 
 

Glest mellan 
tomter 
generellt. 
 
 
 

Små tomter med 
tätt mellan husen 
ger svårigheter 
med att anlägga 
eget VA.  
 

Prioriteras i 
ÖP, LIS, 
politiskt 
och/eller 
planbesked. 

Prioriterat och 
planbesked 
finns. 
 
 

Viss prioriterat 
och/eller 
planbesked 
finns. 
 

Ej prioriterat 
och planbesked 
saknas. 
 
 

Om området är 
prioriterat i 
kommunen är det 
viktigt att även 
prioritera VA. 

Närhet till 
"korset" (väg 
40, väg 46 och 
väg 157). 

Direkt närhet till 
någon av 
vägarna. 
 

Relativt nära 
någon av 
vägarna. 
 

Ej i närhet till 
någon av 
vägarna. 
 

Vi är ute efter 
strategiskt läge för 
området i fråga.  
 

Samhälle 

Fritidshus eller 
permanent-
boende. 
 

Huvudsakligen 
permanent-
bostäder (över 
50 %). 

Viss del 
permanent-
bostäder. 

Enbart 
fritidshus. 
 

Väg också in 
trender avseende 
"permanentering". 
 

Poäng 
Faktor Kriterium 

5 2 0 
Kommentar 

Närhet till 
befintligt VA. 
 

Endast lokalt 
nytt nät 
behövs. 

Vissa 
investeringar 
krävs. 

Stora 
investeringar 
krävs. 

Bedöm 
investerings-
behovet.  

Markförhålland
en. 
 
 
 
 

Inga problem. 
 
 
 
 
 

Vissa problem 
finns. 
 
 
 
 

Besvärliga 
förhållanden. 
Mkt 
sprängning, 
högt grund-
vatten.  

Hur besvärliga 
förhållanden är det 
att dra ledningar i 
fram till området? 
 
 

Skyddsvärde 
(Kulturmiljö 
och landskap). 
 
 
 
 

Få/inga delar 
av sträckan 
omfattas av 
skydd enligt 
KML, 
skyddsvärd 
naturmiljö. 

Delar av 
sträckan 
omfattas av 
skydd enligt 
KML, 
skyddsvärd 
naturmiljö.  

Stora delar av 
sträckan 
omfattas av 
skydd enligt 
KML, 
skyddsvärd 
naturmiljö. 

Finns det exv 
många 
arkeologiska eller 
kulturhistoriska 
objekt längs 
sträckan? 
 

Möjlig-
het & 

Ekonomi 

Bebyggelsestru
ktur (storlek på 
tomter och 
avstånd mellan 
tomter). 

Tät bebyggelse 
med små 
tomter. 
 
 

Relativt tät 
bebyggelse 
med 
medelstora 
tomter. 

Gles 
bebyggelse 
med stora 
tomter. 
 

Förutsättningar för 
lokalt nät. 
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Bilaga 3. Poängsättning prioritering 
Tabell 18. Lista över alla utbyggnadsområden och deras prioritering. 

Nr Område  Miljö/Samhälle Möjligheter Prio 

26 Sjögunnarsbo 3,1 12 6 

23 Bergsäter/Stadsskogen - Ulricehamn 2,8 14 6 

6 Hökerum udden 2,4 20 6 

1 Brunnsnäs 3 11 5 

21 Fotåsen 2,8 12 5 

27 Marbäck norra utfarten 2,1 14 5 

25 Lövåsen 2 14 5 

22 Bostadsområden Granhagen – 
Ulricehamn 2,8 9 3 

4 Vings Sjögården 2,2 10 3 

14 Rude/Tvärredslund 1,8 12 3 

13 Alhammar 1,5 12 3 

16 Fästeredssund 1,4 12 3 

8 Hästhagen 1,2 12 3 

20 Kråkeboviken 1,2 12 3 

29 Rånnaväg med LIS-områden 1,1 12 3 

5 Mogdens fritidshusområde 2,5 9 2 

10 Tolkabro 2,2 7 2 

24 Verksamhetsområden Rönnåsen 2 7 2 

32 Strängsered 1,8 11 2 

2 Vegby Udden 1,6 11 2 

28 Näsboholm 1,4 10 2 

36 Böne/Åfärd 1,3 10 2 

17 Ängsö 1,2 10 2 

18 Åsundsholm/Fiastaden 1,2 10 2 

19 Brunn 1,7 9 1 

34 Liared 1,6 7 1 

33 Gullered 1,4 7 1 

35 Knätte 1,3 7 1 

7 Marsjön/Mellsjön 1,2 7 1 

37 Frälsegården (Trädet) 1   0 

30 Kinnared 0,9   0 

9 Getared 0,9   0 

11 Nytt verksamhetsområde 
Hökerumsmotet 0,9   0 

39 Påbo 0,9   0 
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15 Tvärredslund/Majblommegården 0,8   0 

40 Härna 0,8   0 

3 Mastunga 0,6   0 

38 Vasared 0,4   0 

12 Stavared/Folkesred       

31 Hössna      
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Bilaga 4. Utbyggnadsområden VA 
Ordlista utbyggnadsplan 
Nedan beskrivs vad som anges under de respektive rubrikerna som anges för varje 
utbyggnadsområde.  

Beskrivning 
Här beskrivs området kortfattat och övergripande.  
 
Områdesnummer 
Här anges det nummer som området fått prioriteringstabellen. 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter 
Här anges de poäng som området fått vid poängsättningen. P = Prioriteringsgrunder. 
M= Möjligheter. Här anges också kort vad som varit av utslagsgivande betydelse vid 
poängsättningen. 
 
Status utbyggnadsplan 
Här anges om området är aktuellt för utbyggnad inom kort sikt (2021–2026), medellång sikt 
(2027–2037), lång sikt (2038–2048), om området fortsatt ska ha enskild VA-försörjning, 
bevakas, eller utredas vidare. 
 
Befintlig bebyggelse 
Här anges hur många adresser området innehåller i dagsläget, samt hur stor 
permanenteringsgraden bedöms vara procentuellt sett. 
  
Planförhållanden 
Här anges vilka planförhållanden som råder i området. Om det är detaljplanelagt, om det 
pågår ett detaljplanearbete eller om området är utpekat i översiktsplanen. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning 
Här motiveras varför området ska få kommunalt VA, eller varför området fortsatt ska ha 
enskild VA-försörjning och vilka faktorer som talar för det ena eller det andra. 
 
Påverkan från enskilda avlopp 
Här anges kortfattat om det sker en påverkan från enskilda avlopp och, om möjligt, hur 
denna påverkan ser ut.   
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Områden i Ulricehamns centralort 

1 Brunnsnäs  
 

 
Figur 7. Brunnsnäs. 

 
Beskrivning: Utpekat utvecklingsområde för bostäder i översiktsplan. Om området byggs 
ut i enlighet med översiktsplanen bedöms cirka 500 bostäder kunna tillkomma. Området är 
till största delen obebyggt och omfattas inte av kommunalt VA. Endast enstaka bostadshus 
finns i området. I anslutning till områdets norra del finns verksamhetsområde för 
kommunalt VA. Vid en utbyggad av VA i detta område underlättas för utbyggnad av 
kommunalt VA för Kråkeboviken.   

Områdesnummer: 1 

Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 3,0 /M 11,0 

Området poängsattes utifrån premissen att det är fullt utbyggt så som förslaget ser ut i 
översiktsplanen.  

Status utbyggnadsplan: Medellång sikt. 

Befintlig bebyggelse: Området består av 9 adresser som alla är bebyggda. Bebyggelsen är 
mycket gles i området. Permanenteringsgraden bedöms vara 100%. 
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Planförhållanden: Området är utpekat i översiktsplanen som område för nya bostäder. 
Beslut finns om att ta fram planprogram för hela området samt detaljplan för delar av 
området. 

Behov av kommunal VA-försörjning: Området är i dagsläget försörjt med enskilda VA 
anläggningar, men en exploatering i enlighet med översiktsplanen kräver kommunalt VA för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning.  

Påverkan från enskilda avlopp: I dagsläget ingen påverkan från detta område när det 
gäller enskilda avlopp. 

18 Bergsäter/Stadsskogen – Ulricehamn 
 

 
Figur 8. Bergsäter/Stadsskogen. 

 
Beskrivning: Området utgörs av ett antal utvecklingsområden för nya bostäder med 
kommunal service, som pekas ut i översiktsplanen. För områdets nordvästra del pågår 
planarbete. Om områdena byggs ut i enlighet med översiktsplanen bedöms cirka 600 
bostäder kunna tillkomma. Området Ligger i anslutning till befintligt kommunalt VA-
verksamhetsområde.  
 
Områdesnummer: 18 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,8/ M 14,0.  
 
Området har poängsatts utifrån premissen att de föreslagna bostadsområdena byggs ut i 
enlighet med översiktsplanen. 
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Status utbyggnadsplan: Kort sikt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området är idag av gles karaktär med sammanlagt 22 bebyggda 
adresser. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 100 %. 
 
Planförhållanden: Planarbete pågår för större delen av området. Området utgörs av i 
översiktsplanen utpekade områden för bostäder och service. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Området är i dagsläget försörjt med enskilda VA 
anläggningar, men en exploatering i enlighet med översiktsplanen kräver kommunalt VA för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. Behovet av tryckstegringar behöver utredas i 
samband med detaljplaneläggning. Utbyggnad av området måste beakta kapaciteten på 
reningsverket. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Avloppsanläggningarna i området är i snitt äldre än 30 
år. Spillvatten som infiltreras i området får en lång uppehållstid med hög retention innan det 
når Åsunden. Avståndet mellan gårdar gör att risken för påverkan på enskilda vattentäkter 
bör vara låg.  

16 Fotåsen  
 

 
Figur 9. Fotåsen. 

 
Beskrivning: Området utgörs av utvecklingsområden för nya bostäder som pekas ut i 
översiktsplanen. Om områdena byggs ut i enlighet med översiktsplanen bedöms cirka 700 
bostäder bostäder kunna tillkomma. Området ligger i anslutning till Villastaden och befintligt 
VA-verksamhetsområde i centralorten. Delar av området har stora höjdskillnader vilket 
kräver särskilda lösningar.  
 
Områdesnummer: 16 
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Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,8/ M 12,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att de föreslagna bostadsområdena byggs ut i 
enlighet med översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Medellång sikt. Området kan behöva etappindelas. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av två bebyggda adresser. Bebyggelsen är 
mycket gles i området. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 100%. 
 
Planförhållanden: Området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Området är utpekat i 
översiktsplan som område för nya bostäder. Beslut finns om att ta fram detaljplan för delar 
av området. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Området är i dagsläget försörjt med enskilda VA 
anläggningar, men en exploatering i enlighet med översiktsplanen kräver kommunalt VA för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: I dagsläget ingen påverkan från detta område när det 
gäller enskilda avlopp. 

17 Bostadsområden Granhagen – Ulricehamn  
 

 
Figur 10. Granhagen. 

 
Beskrivning: Området utgörs av ett antal utvecklingsområden för bostäder som pekas ut i 
översiktsplanen, i centralortens södra del. Om områdena byggs ut i enlighet med 
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översiktsplanen bedöms 200-250 bostäder kunna tillkomma. I anslutning till områdets norra 
del finns befintligt kommunalt verksamhetsområde för VA.     
 
Områdesnummer: 17 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,8/ M 9,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att de föreslagna bostadsområdena samt LIS-
området, som omfattar Skotteks camping, byggs ut i enlighet med översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Medellång sikt. Området kan behöva etappindelas. 
 
Befintlig bebyggelse: Området är glest bebyggt och består i dagsläget av 30 bebyggda 
adresser, hälften av dessa tillhör Skotteks Camping som tillsammans med Skotteksgården är 
anslutna till kommunalt avlopp. Permanenteringsgraden bedöms i övrigt uppgå till 90 %.    
 
Planförhållanden: I områdets nordvästra del finns en gällande detaljplan. I 
översiktsplanen pekas områden för bostäder ut, ihop med LIS-område för 
campingverksamhet.    
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Området är i dagsläget försörjt med enskilda VA 
anläggningar, men en exploatering i enlighet med översiktsplanen kräver kommunalt VA för 
att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. I samband med utbyggnad av kommunalt VA 
kommer tryckstegringar behövas. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Befintliga avlopp i området har som regel en mycket god 
funktion och låg belastning på recipient. 
 

20 Lövåsen 
 

 
Figur 11. Lövåsen. 

 
Beskrivning: Områden utgörs av ett i översiktsplanen utpekat område för 
bostadsbebyggelse. Området ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde för VA. Om 
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området byggs ut i enlighet med översiktsplanen bedöms mellan 200-300 bostäder kunna 
tillkomma. Området ingår i tertiärt vattenskyddsområde för vattentäkt.  
 
Områdesnummer: 20 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,0/ M 14,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att det föreslagna bostadsområdet byggs ut i 
enlighet med översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Kort sikt. Området kan behöva etappindelas.  
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av tre bebyggda adresser. 
Bebyggelsetätheten i området är mycket låg. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 100 
%. 
 
Planförhållanden: Området är i dagsläget inte detaljplanelagt. Området pekas ut i 
översiktsplanen för ny bostadsbebyggelse. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: En exploatering i enlighet med översiktsplanen 
kräver kommunalt VA för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. Förstärkning av VA-
försörjning i form av tryckstegringar krävs vid utbyggnad i delar av området. Gemensamt VA 
med intilliggande industriområde Rönnåsen kan vara aktuellt och behöver utredas närmare. 
Utbyggnad av området måste beakta kapaciteten på reningsverket. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: I dagsläget ingen påverkan från detta område när det 
gäller enskilda avlopp? 
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19 Verksamhetsområden Rönnåsen 
 

 
Figur 12. Rönnåsen verksamhetsområde. 

 
Beskrivning: Området består av ett antal större utvecklingsområden för industri och 
handel, som föreslås i översiktsplanen. Befintligt industriområde i anslutning till området 
har kommunalt VA.  
 
Områdesnummer: 19 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,0/ M 7,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att de föreslagna områdena byggs ut i enlighet 
med översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Kort sikt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 9 bebyggda adresser. 
Bebyggelsetätheten är låg i området. 
 
Planförhållanden: Planarbete för industri och handel pågår för områdets sydvästra del. 
Området utgörs av i översiktsplanen utpekade områden för industri och handel. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: En exploatering i enlighet med översiktsplanen 
kräver kommunalt VA för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. Förstärkning av VA-
försörjning i form av tryckstegringar krävs vid utbyggnad i området.  Kapacitetsbehovet 
behöver utredas mer detaljerat.  
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Påverkan från enskilda avlopp: I dagsläget ingen påverkan från detta område när det 
gäller enskilda avlopp? 

Områden i Hökerums tätort 

4 Mogdens fritidshusområde  
 

 
Figur 13. Mogdens fritidshusområde. 

 
Beskrivning: Fritidshusområde med viss permanentering. Området utgörs av ett i 
översiktsplanen utpekat LIS-område samt föreslaget område för bostäder. Om området byggs 
ut i enlighet med översiktsplanen beräknas 10–15 bostäder kunna tillkomma. Området ingår 
i skyddsområde för vattentäkt. Området är tidvis översvämmningsdrabbat. Befintligt 
kommunalt verksamhetsområde för VA finns cirka 600 meter från områdets södra del.  
 
Områdesnummer: 4 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,5 /M 9,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att LIS-området byggs ut i enlighet med 
översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Kort sikt 
 
Befintlig bebyggelse: Området är av tätbebyggd karaktär och består av cirka 60 bebyggda 
adresser. Permanenteringsgraden bedöms vara 30 %. 
 
Planförhållanden: Planarbete pågår. En VA-utredning är genomförd för området. 
Området är utpekat i översiktsplan som område för nya bostäder samt som LIS-område.  
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Behov av kommunal VA-försörjning: Bebyggelsen i området är tät. Området försörjs i 
dagsläget av enskilda VA-anläggningar. Vissa av anläggningarna svämmar tidvis över. 
Området har kommunalt dricksvatten enligt avtal. Området berör skyddsområde för 
vattentäkt, både primär och sekundär zon. Området har behov av kommunalt VA för att 
säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Mogdens fritidhusområde ligger sjönära och 
sammantaget bör näringsämnesbelastningen öka markant den närmaste tiden på grund av 
markens mättnad. Majoriteten av avloppen är cirka 20 år gamla och består av markbaserad 
rening där förmågan att fastlägga fosfor bör ha minskat med cirka 75 %. 

5 Hökerum udden  
 

 
Figur 14. Hökerum udden. 

 
Beskrivning: Utvecklingsområde för bostäder i översiktsplanen där området föreslås som 
LIS-område. Anslutande industriområde i väster föreslås i översiktsplanen omvandlas till 
bostadsområde vilket är en förutsättning för utbyggnad i LIS-området. Om de båda 
områdena byggs ut i enlighet med översiktsplanen beräknas cirka 100 bostäder kunna 
tillkomma. Verksamhetsområde för kommunalt VA finns anslutning till LIS-området.   
 
Områdesnummer: 5 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,4/ M 20,0 
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Området har poängsatts utifrån premissen att LIS-området byggs ut i enlighet med 
översiktsplanen och industriområdet omvandlas till bostadsområde med kommunal service. 
 
Status utbyggnadsplan: Lång sikt. 
 
Befintlig bebyggelse: Utbyggnadsområdet i bilden nedan innehåller i dagsläget inga 
adresser. Det intilliggande industriområdet innehåller 9 adresser. Inga av dessa är 
bostadsadresser.  
 
Planförhållanden: Detaljplan finns för industriområdet som pekas ut i översiktsplan som 
föreslås omvandlas till bostäder. LIS-området pekas ut i översiktsplan för bostadsändamål.    
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Den föreslagna bebyggelsen påverkar kapaciteten 
på befintligt reningsverk i Hökerum. Kapaciteten behöver ses över inför ett eventuellt 
planarbete. En exploatering i enlighet med översiktsplanen som innebär att LIS-området 
byggs ut kräver kommunalt VA för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. Denna 
exploatering förutsätter dock att det intilliggande industriområdet omvandlas till 
bostadsområde.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: I dagsläget ingen påverkan från detta område när det 
gäller enskilda avlopp. 
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Områden i övriga kommunen 

2 Vegby udden  

 
Figur 15. Vegby udden. 

 
Beskrivning: Fritidshusområde beläget intill föreslaget LIS-område för bostäder. Den 
föreslagna bebyggelsen i LIS-området uppgår till 30 småhus. Kommunal avloppsledning 
löper strax söder om fritidshusområdet. Befintliga avloppsanläggningar håller en standard 
som beräknas hålla till 2030. Vid utbyggnad i LIS-området krävs en VA-utredning för 
området. 
 
Områdesnummer: 2 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,6/M 11,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att LIS-området byggs ut i enlighet med 
översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Medellång sikt.  
 
Befintlig bebyggelse: Området är av karaktären tät fritidshusbebyggelse och består av 50 
bebyggda adresser. Permanenteringsgraden bedöms vara 10%. 
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Planförhållanden: Icke detaljplanelagt. Intill befintlig fritidshusbebyggelse är LIS-område 
för bostäder utpekat i översiktsplanen. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Området försörjs i dagsläget av enskilda VA-
anläggningar, men en exploatering i enlighet med översiktsplanen som innebär att LIS-
området byggs ut kräver kommunalt VA för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. Den 
befintliga bebyggelsen har en låg nyttjandegrad, stugorna är relativt små och 
avloppsförsörjningen är ordnad med gemensamhetsanläggningar. Under nuvarande 
förhållanden är det inga problem att ordna med VA-försörjningen enskilt. Mer utbyggnad av 
stugor och ökad andel permanentboende bland befintlig bebyggelse kan på sikt leda till att 
det utvecklas till att kommunen behöver ordna med VA-försörjningen. Risken för denna 
utveckling bedöms som låg. En VA-utredning behöver dock göras för området om utbyggnad 
sker i LIS-området.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: Hela området har sin VA-försörjning ordnad med olika 
gemensamhetsanläggningar. Avloppen är som regel cirka 20 år gamla markbaserade 
reningsanläggningar i förhållandevis bra skick. Näringsämnesbelastningen i Sämsjön bör 
rimligen öka i takt med att fastläggningen av fosfor avtar i befintliga avloppsanläggningar. 

3 Vings Sjögården 

 
Figur 16. Vings-Sjögården. 
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Beskrivning: Relativt tätt sommarstugeområde med pågående permanentering. Det finns 
ett långsiktigt behov av att lösa frågan med gemensam anläggning givet områdets omfattning 
och täthet. Området utgörs av ett i översiktsplanen utpekat LIS-område med förekommande 
befintlig bebyggelse. LIS-området beräknas kunna byggas ut med 40-50 småhus. 
Dricksvattentäkter och avloppsanläggningar förekommer blandat i området. Det är ur miljö-
och hälsoskyddsperspektiv viktigt att arbeta med området även om det inte tillkommer 
bebyggelse.  
 
Områdesnummer: 3 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,2/M 10,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att LIS-området byggs ut i enlighet med 
översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Medellång sikt 
 
Befintlig bebyggelse: Området är av karaktären tät fritidshusbebyggelse och består av 
cirka 50 adresser. Permanenteringsgraden bedöms vara 35%. 
 
Planförhållanden: Området är delvis detaljplanelagt. LIS-område för bostäder omfattar 
området och finns utpekat i översiktsplanen. En VA-utredning finns för området.  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Området försörjs i dagsläget av enskilda VA-
anläggningar. Bebyggelsen är tät och infiltrationsmöjligheterna är begränsade. 
Fastighetsägarna i området äger stamfastigheten som omgärdar området, vilket förenklar 
möjligheten till gemensamhetslösningar för VA-försörjningen. Recipient ligger inom tertiär 
skyddszon för vattenskyddsområde och riskerar att behöva kommunalt VA för att säkerställa 
en långsiktigt hållbar lösning. Däremot, om det finns ett intresse att driva en VA-anläggning 
med ett enskilt huvudmannaskap så motsätter sig inte kommunen detta.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: Avloppsanläggningarna i området har en varierad ålder 
med många så gamla som 40 år och äldre. En stor andel fastigheter leder sitt klosettvatten till 
slutna tankar. Tolken har en hög ekologisk status och påverkan från området bör rimligen 
vara begränsad. 
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6 Marsjön/Mellsjön 

 
Figur 17. Marsjön/Mellsjön. 

 
Beskrivning: Befintligt sommarstugeområde med hög permanentering på östra sidan av 
Mellsjön. Området har en översvämningsproblematik som innebär att delar av området 
tidvis blir översvämningsdrabbat. Området ingår i primär skyddszon för vattentäkt. Området 
gränsar till Borås kommun där det även ligger ett 30-tal fritidshus. På östra sidan om 
Mellsjön har husen i området högre standard än på den västra sidan.  
 
Områdesnummer: 6 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,2/ M 7,0 
 
Vid poängsättning av området har inte hänsyn tagits till fritidshusen i Borås kommun. 
 
Status utbyggnadsplan: Lång sikt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 50 adresser. Områdets västra del 
har förhållandevis tät bebyggelse medan östra delen är glesare. Permanenteringsgraden 
bedöms uppgå till cirka 35%. 
 
Planförhållanden: Området saknar i dagsläget detaljplan och inget planarbete bedöms 
påbörjas i närtid.  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Faktorer som talar för utbyggnad av kommunalt 
VA i området är områdets översvämningsproblematik och det faktum att området ingår i 
primär skyddszon för Öresjö vattentäkt som försörjer Borås tätort med omnejd med 
dricksvatten. Den stora majoriteten av stugor i området är dock mycket små och saknar egen 
vattenförsörjning.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: Fritidshusbebyggelsen på västra sidan saknar som regel 
vatten och avlopp. På östra sidan bland permanentbostäderna håller avloppsanläggningarna 
överlag en god standard. åverkan på recipient är liten. 
 



 
 
 
 

79

7 Hästhagen 

 
Figur 18. Hästhagen. 

 
Beskrivning: Fritidshusområde med hög permanentering. Området ingår i tertiärt 
vattenskyddsområde för vattentäkt. 
 
Områdesnummer: 7 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,2/ M 12,0 
 
Status utbyggnadsplan: Fortsatt enskilt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området är av förhållandevis gles karaktär och består i dagsläget av 
20 bebyggda adresser. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till över 50%. 
 
Planförhållanden: Området saknar i dagsläget detaljplan.  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Bebyggelsen är gles i området vilket ökar 
möjligheten att lösa behoven i området genom enskilda VA-lösningar. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Befintliga avlopp är generellt gamla och 
markförhållandena är besvärliga. Påverkan antas ändå vara förhållandevis liten sett till antal 
fastigheter och nyttjandegrad.  
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8 Tolkabro 

 
Figur 19. Tolkabro. 

 
Beskrivning: Området består huvudsakligen av permanent bebyggelse. Ingår i tertiärt 
vattenskyddsområde för vattentäkt. I översiktsplanen föreslås ett LIS-område för bostäder i 
sydlig anslutning till den befintliga bebyggelsen. Om LIS-området byggs ut i enlighet med 
översiktsplanen beräknas cirka 80 bostäder kunna tillkomma.  
 
Områdesnummer: 8 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,2/M 7,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att det föreslagna LIS-området byggs ut i enlighet 
med översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Medellång sikt 
 
Befintlig bebyggelse: Området är relativt glest bebyggt och består i dagsläget av cirka 20 
bebyggda adresser. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till mer än 75%. 
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Planförhållanden: Området saknar i dagsläget detaljplan. I översiktsplanen pekas LIS-
område för bostäder ut söder om befintlig bebyggelse. Området har bedömts vara lämpligt 
som LIS-område av länsstyrelsen (2020-04-29).  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Området ingår i tertiärt vattenskyddsområde. En 
exploatering i enlighet med översiktsplanen som innebär att LIS-området byggs ut kräver 
kommunalt VA för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning.  Utbyggnad av kommunalt 
VA i området förutsätter exploatering i LIS-området. Befintlig bebyggelse har inga problem 
att ordna med egen VA-försörjning. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: En stor andel av avloppen i området är äldre men 
påverkan kan antas vara begränsad. 

9 Alhammar 

 
Figur 20. Alhammar. 

 
Beskrivning: Sommarstugeområde med tät bebyggelse och delvis gemensamt enskilt 
vatten. Avloppen i området bedöms hålla en förhållandevis god status och bör kunna fungera 
tillfredsställande fram till 2030.  
 
Områdesnummer: 9 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,5/ M 12,0 
 
Området har poängsatts utifrån att det både är svårt att ersätta befintliga 
avloppsanläggningar och att kommunen saknar fullständig kontroll på 
dricksvattenförsörjningen. 
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Status utbyggnadsplan: Utredningsområde. 
 
Befintlig bebyggelse: Området är ett tätbebyggt fritidshusområde som i dagsläget består 
av 65 bebyggda adresser. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 25 % 
 
Planförhållanden: Området omfattas till största delen av detaljplan för bostäder.  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Faktorer som talar för utbyggnad av kommunalt 
VA i området är att det är svårt att ersätta befintliga avloppsanläggningar med den täta 
bebyggelsen som råder. Vattenförsörjningen är till stor del ordnad genom 
gemensamhetslösning. Att kommunen saknar kontroll på dricksvattenförsörjningen i 
området gör att bedömningen är att det finns en risk att området utvecklas till att kommunen 
behöver ansvara för VA-försörjningen. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Området är sjönära och avloppen utgörs av mycket 
slutna tankar från sent 70-tal respektive markinfiltrationslösningar från omkring år 2000. 
Påverkan bedöms vara måttlig med hänsyn till nyttjandegraden i området.  

10 Rude/Tvärredslund 

 
Figur 21. Rude/Tvärredslund. 

 
Beskrivning: Sommarstugeområde med delvis gemensamt enskilt vatten. Situationen kring 
vattenförsörjningen är oklar i området.  
 
Områdesnummer: 10 
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Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,8/M 12,0 
 
Status utbyggnadsplan: Utredningsområde. 
 
Området har poängsatts utifrån att det både är svårt att ersätta befintliga 
avloppsanläggningar och att kommunen saknar fullständig kontroll på 
dricksvattenförsörjningen.  
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 90 bebyggda adresser. 
Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 30 %.  
 
Planförhållanden: Områdets södra hälft är detaljplanelagt. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Faktorer som talar för utbyggnad av kommunalt 
VA i området är att det är svårt att ersätta befintliga avloppsanläggningar med den täta 
bebyggelsen som råder. Vattenförsörjningen är till stor del ordnad genom 
gemensamhetslösning. Kommunens brist på kontroll över dricksvattenförsörjningen i 
området har resulterat i bedömningen att området riskerar utvecklas så att kommunen 
behöver ansvara för VA-försörjningen. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Området är sjönära och avloppen utgörs av mycket 
slutna tankar från 70-tal respektive markinfiltrationslösningar av varierande ålder. Påverkan 
bedöms vara måttlig med hänsyn till nyttjandegraden i området. 
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11 Fästeredssund  

 
Figur 22. Fästeredssund. 

 
Beskrivning: Fritidshusområde med i huvudsak permanent bebyggelse. Ett mindre LIS-
område för bostäder pekas ut i området. Om LIS-området byggs ut i enlighet med 
översiktsplanen beräknas cirka 5–10 småhus kunna tillkomma. Området har enbart 
kommunalt vatten i dagsläget och en blandad avloppsituation med varierande standard. Ett 
fåtal av fritidshusen har okänd standard på vatten och avlopp. På andra sidan sundet finns 
primärt vattenskyddsområde för vattentäkt. Avstämning bör göras gentemot 
vattenförsörjningsplanen kring avgränsningen av vattenskyddsområdet.  
 
Områdesnummer: 11 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,4/M 12,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att LIS-området byggs ut i enlighet med 
översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Fortsatt enskilt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 34 bebyggda adresser. 
Bebyggelsen i området är relativt tät. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 65 %. 
 
Planförhållanden: Området omfattas inte av detaljplan. I området finns LIS område för 
bostäder som är utpekat i översiktsplanen. 
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Behov av kommunal VA-försörjning: Området är sanerat åren 2000 och 2018. Risken i 
hanteringen av vattenförsörjningen i området bedöms därtill vara låg då de flesta har 
kommunalt vatten. Sammantaget så finns det goda möjligheter att lösa behoven i området 
genom enskilda avloppslösningar.  
 
Områdets betydelse för vattenförsörjningen i ett större perspektiv leder till att denna 
bedömning behöver ses över framöver.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: Avloppsstandarden är god i området och påverkan på 
recipient är i dagsläget liten. 

12 Ängsö  

 
Figur 23. Ängsö. 

 
Beskrivning: Fritidshusområde med huvudsaklig permanentbebyggelse. Området försörjs 
med dricksvatten av kommunen via avtal. Flera gemensamma avloppsanläggningar finns i 
området. Området är en potentiell grundvattenresurs. 
 
Områdesnummer: 12 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,2/ M 10,0 
 
Status utbyggnadsplan: Fortsatt enskilt. 
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Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av 33 adresser. Permanenteringsgraden 
bedöms uppgå till cirka 30%. 
 
Planförhållanden: Området är till största delen detaljplanelagt.  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: I samband med detaljplanearbetet anordnades ett 
antal gemensamma infiltrationsanläggningar. Området bedöms i och med detta ha en 
godtagbar VA-försörjning för de närmaste 10–20 åren. Risken i hanteringen av 
vattenförsörjningen i området bedöms därtill vara låg då området har kommunalt vatten. 
Sammantaget så finns det goda möjligheter att lösa behoven i området med 
gemensamhetsanläggningar för avlopp. 
 
Områdets betydelse för vattenförsörjningen i ett större perspektiv leder till att bedömningen 
behöver ses över framöver. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: De gemensamma infiltrationsanläggningarna är i gott 
skick och belastas sparsamt. Utöver dessa finns endast två till anläggningar. Påverkan på 
recipient är liten. 

13 Åsundsholm/Fiastaden  

 
Figur 24. Åsundsholm/Fiastaden. 

 
Beskrivning 
Området består i huvudsak av permanentbebyggelse. I söder ansluter ett, i översiktsplanen, 
föreslaget LIS-område för verksamheter.  
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Områdesnummer: 13 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,2/ M 10,0 
 
Status utbyggnadsplan: Fortsatt enskilt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 15 bebyggda adresser. Områdets 
bebyggelse är gles. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till över 75%. 
 
Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt. Positivt planbesked finns för att i 
anslutning till området bygga ut befintlig hotellverksamhet samt tillskapa cirka 20 
bostadstomter. Möjligheterna kommer utredas i kommande planarbete. Kommunens 
dricksvattenledning passerar norr om området vid väg 1700. Det behöver utredas om 
ledningen är underdimensionerad för att kunna försörja området tillräckligt. I 
översiktsplanen föreslås ett LIS-område för verksamheter i anslutning till områdets södra del 
med syftet att möjliggöra för utbyggnad av befintlig golfbana.  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Området är glest och VA-försörjning klaras med 
enskilda anläggningar för nuvarande bebyggelse. En preliminär bedömning av VA-
försörjningen får göras mer ingående i samband med planläggning och exploatering av LIS-
området. Kan området förses med kommunalt vatten är det enklare att ordna med enskilda 
avloppslösningar.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: Standarden på enskilda avloppen varierar men vissa 
åtgärder är på gång. Påverkan kommer minska men är redan i nuläget förhållandevis liten. 

14 Brunn 

 
Figur 25. Brunn. 
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Beskrivning: Permanentboenden som ligger i nära anslutning till utpekade områden för 
nya bostäder. Genom området rinner Brunnsbäcken med utlopp i Åsunden. Bäcken är en 
känslig recipient.  
 
Områdesnummer: 14 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,7 / M 9,0 
 
Status utbyggnadsplan: Bevakningsområde. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 43 bebyggda adresser. 
Permanenteringsgraden bedöms uppgå till närmare 100%.  
 
Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt. I översiktsplanen föreslås ny 
bostadsbebyggelse och kommunal service i nära anslutning till områdets östra del. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Ulricehamns tätort förväntas växa västerut vilket 
kan ge önskemål om förtätning i Brunn. Lera i området kan göra det svårt att lösa med 
enskilda anläggningar lokalt på en del fastigheter. Brunnsbäcken är därutöver inte lämplig 
som recipient för enskilda avlopp. Befintlig bebyggelse närmast Ulricehamn planerar en 
större gemensamhetsanläggning för ett flertal fastigheter. Växer Ulricehamn i denna riktning 
blir det naturligt en utbyggnad av kommunalt VA för en långsiktigt hållbar lösning.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: Det berörda området ingår som en del av Brunn som är 
på väg att gås igenom av miljöenheten då de enskilda avloppen generellt är av bristande 
funktion. Nya avloppslösningar planeras redan för samtliga fastigheter i det berörda området 
förutom två, där nya avloppslösningar inrättats relativt nyligen.  
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15 Kråkeboviken  

 
Figur 26. Kråkeboviken. 

 
 
Beskrivning 
Sommarstugeområde med inslag av permanentboenden. Kostnadsberäkning för en 
anslutande sjöledning från centralorten över Åsunden är tidigare gjord. Utbyggnad i området 
är beroende av utvecklingen i Brunnsnäsområdet, strax norr om Kråkeboviken.  
 
Områdesnummer: 15 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,2 / M 12,0 
 
Status utbyggnadsplan: Bevakningsområde. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 30 bebyggda adresser. 
Bebyggelsen i området är tät. Permanenteringsgraden bedöms till mindre än 10 %.  
 
Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Utbyggnad av kommunalt VA för området är 
möjligt genom att dra en sjöledning från södra delen av Brunnsnäsområdet när detta har fått 
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kommunalt vatten och avlopp. Ledningen kan anslutas från stranden vid Åsastugan som 
ingår i det föreslagna utbyggnadsområdet för Brunnsnäs. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: I norr finns ett par anläggningar på permanentboenden 
med varierande funktion. I klustret av fritidshus i södra delen är VA-standarden mycket 
enkel med torra klosettlösningar och mycket begränsad vattenförbrukning. Sammantaget är 
påverkan från enskilda avlopp mycket liten. 
 

21 Sjögunnarsbo  

 
Figur 27. Sjögunnarsbo. 

 
Beskrivning: Utbyggnadsområdet utgörs av ett mindre föreslaget område för 
bostadsbebyggelse ihop med ett utredningsområde för bostäder. Dessa områden pekas ut i 
översiktsplanen. Om det föreslagna bostadsområdet byggs ut i enlighet med översiktsplanen 
bedöms cirka 100 bostäder kunna tillkomma. Tillkomsten av bostäder i utredningsområdet 
förutsätter att fördjupade utredningar genomförs. Området har idag ett avloppsreningsverk 
och gemensamt vatten.   

Områdesnummer: 21 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 3,1/ M 12,0 
Området har poängsatts utifrån premissen att det föreslagna bostadsområdet byggs ut i 
enlighet med översiktsplanen.  
 
Status utbyggnadsplan: Bevakningsområde. 
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Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av åtta bebyggda adresser. 
Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 100 %. 
 
Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt. Området är utpekat i översiktsplan 
som område för nya bostäder samt som utredningsområde för nya bostäder. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: En exploatering i enlighet med översiktsplanen 
kräver kommunalt VA för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. Takten på utbyggnad 
av kommunalt VA är starkt beroende av intresset från markägare att exploatera området med 
nya bostäder. Finns det ett intresse att exploatera området i mindre del kan det möjligtvis 
ordnas med enskild VA-försörjning. Detta behöver utredas utifrån vilket intresse som finns.    
Påverkan från enskilda avlopp: Befintliga lösningar består av en 
gemensamhetsanläggning i form av ett reningsverk med enskilt huvudmannaskap. Påverkan 
från anläggningen bedöms som liten. 

22 Marbäck norra utfarten  

 
Figur 28. Marbäck norra utfarten. 

 
Beskrivning: Området är utpekat i översiktsplanen för nya bostäder. Om området byggs ut 
i enlighet med översiktsplanen bedöms cirka 15 bostäder kunna tillkomma. Området ligger i 
direkt anslutning till kommunalt VA-verksamhetsområde för Marbäcks tätort. Det befintliga 
verksamhetsområdet är i behov av översyn för att avgöra dess omfattning.  
 
Områdesnummer: 22 
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Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 2,1/ M 14,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att det föreslagna bostadsområdet byggs ut i 
enlighet med översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Medellång sikt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området innehåller i dagsläget inga adresser.  
 
Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt. Området är utpekat i översiktsplan 
som område för nya bostäder. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: I samband med detaljplaneläggning kan det 
befintliga kommunala VA-verksamhetsområdet för Marbäcks tätort utökas till att omfatta 
området. En utbyggnad i enlighet med översiktsplanen medför sannolikt att bebyggelsen blir 
tät i området vilket medför ett behov av kommunalt VA för att säkerställa en långsiktigt 
hållbar lösning. Möjligheterna att förse området med kommunalt VA bedömas vara goda. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Området avskärmas från samhället av fastigheter med 
enskild avloppsförsörjning med en troligtvis dålig funktion. Vid en förtätning i berört område 
bör omgivande fastigheter utredas för eventuell anslutning till kommunalt avlopp. 
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23 Näsboholm  

 
Figur 29. Näsboholm. 

 
Beskrivning: Fritidshusområde med viss permanentering. Hela området är detaljplanelagt. 
VA-utredning för området är gjord i vilken en enskild gemensamhetsanläggning föreslås. I 
dagsläget har området enskilda vatten-och avloppsanläggningar.  
 
Områdesnummer: 23 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,4/ M 10,0 
 
Status utbyggnadsplan: Fortsatt enskilt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 80 bebyggda adresser. 
Bebyggelsetätheten i området är hög. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till cirka 25 % 
 
Planförhållanden: Området är i dagsläget detaljplanelagt. 
  
Behov av kommunal VA-försörjning: Vattenförsörjningen sker genom ett flertal mindre 
vattentäkter fördelade över hela området. Marken i området utgörs av isälvssediment, lera, 
kärrtorv samt sand, vilket ger en svårhanterlig situation om många olika utsläppspunkter ska 
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finnas i området. I enlighet med detaljplanen så är avloppsförsörjningen översiktligt 
planerad att ordnas med en eller flera gemensamhetsanläggningar. Denna inriktning har 
gjorts utifrån en bedömning om att det inte förelåg ett kommunalt ansvar att ordna med VA-
försörjningen i området. Sker utvecklingen av området i enlighet med detaljplanen är 
bedömningen fortsatt att det går att ordna VA-försörjningen med enskilda anläggningar.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: En stor del av avloppsanläggningarna i området är 
markinfiltrationer som anlagts omkring år 2000. I nuläget är det inte känt med någon 
avloppsvattenpåverkan på några vattentäkter i området och med hänsyn till andelen 
fritidsboende bedöms påverkan på recipient vara relativt måttlig. För att inte motverka 
genomförandet av detaljplanen så medges endast tidsbegränsade tillstånd till nya enskilda 
avloppsanläggningar i området, och endast under förutsättning att det behövs för att lösa 
exempelvis markrättsliga frågor. 

24 Rånnaväg med LIS-områden  

 
Figur 30. Rånnaväg. 

 
Beskrivning 
Området ligger vid Rånnavägssjön och omfattar bebyggelse strax öster om Rånnavägs tätort, 
samt ett i översiktsplanen föreslaget LIS-område för bostäder. Kommunal badplats finns i vik 
vid Rånnavägssjön, i anslutning till området. Det befintliga kommunala verksamhetsområdet 
för Rånnavägs tätort har behov av översyn. 
 
Områdesnummer: 24 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,1/ M 12,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att det föreslagna LIS-området byggs ut i enlighet 
med översiktsplanen. 
 
Status utbyggnadsplan: Fortsatt enskilt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 15 bebyggda från 
verksamhetsområdet till sjön. Bebyggelsen är mycket gles i området. Permanenteringsgraden 
bedöms uppgå till 75 %. 
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Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt. I översiktsplan föreslås ett LIS-område 
för bostäder i områdets västra del.  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Området bedöms vara för glest idag för att vara 
aktuellt för kommunalt VA. Vid exploatering i det västra LIS-området i enlighet med 
översiktsplanen är tillkommande exploatering inte tillräcklig för att bygga ut kommunalt VA 
för området. För att detta ska bli rimligt behövs en förtätning mellan LIS-området och 
befintligt VA-verksamhetsområde.  
 
Påverkan från enskilda avlopp: Områdets enskilda avlopp är nyligen kontrollerade och 
till stor del åtgärdade. En del återstår dock. Provtagningar visar att badplatsen har låga 
bakteriehalter. Påverkan är därför låg.  

25 Strängsered  

 
Figur 31. Strängsered. 

 
Beskrivning: Området utgörs av två områden som i översiktsplanen föreslås som LIS-
område för bostäder samt område för nya bostäder. Området ligger vid Strängseredssjöns 
östra sida. Verksamhetsområde för avlopp finns i Strängsereds tätort, söder om området. 
Strängsereds tätort ligger inom område för grundvattenförekomst.  
 
Områdesnummer: 25 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,8/ M 11,0 
 
Området har poängsatts utifrån premissen att det föreslagna LIS-området och 
bostadsområdet byggs ut i enlighet med översiktsplanen. 
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Status utbyggnadsplan: Lång sikt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av en adress som bedöms vara 
permanentboende.  
 
Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt. Området pekas ut i översiktsplanen för 
LIS-område och nya bostäder. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: En exploatering i enlighet med översiktsplanen 
kräver kommunalt VA för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: I dagsläget ingen påverkan från detta område när det 
gäller enskilda avlopp. 

26 Gullered  

 
Figur 32. Gullered. 

 
Beskrivning: Området består av gles bebyggelse som utgörs av i huvudsak 
permanentboenden. Området saknar i dagsläget kommunalt VA.  
 
Områdesnummer: 26 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,4/ M 7,0 
 
Status utbyggnadsplan: Fortsatt enskilt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 20 bebyggda adresser. 
Bebyggelsetätheten i området är förhållandevis gles. Permanenteringsgraden bedöms uppgå 
till 90 %.  
 
Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt. 
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Det är inga svårigheter att ordna med enskild VA-
försörjning i området. Det är förhållandevis glesbebyggt och inte så omfattande. För 
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närvarande saknas intresse att exploatera i området och det bör fortsatt ha enskild VA-
försörjning. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Avloppsanläggningarna i området har en varierande 
standard. Påverkan bedöms som förhållandevis låg. 

27 Liared 

 
Figur 33. Liared. 

 
Beskrivning: I huvudsak permanent bostadsbebyggelse som saknar kommunalt VA. 
Flodpärlmussla förekommer i Tidan som rinner genom området. De enskilda anläggningarna 
i området är till största delen äldre än 50 år.  
 
Områdesnummer: 27 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,6 / M 7,0 
 
Status utbyggnadsplan: Bevakningsområde. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 50 bebyggda adresser. 
Bebyggelsetätheten i området är relativt hög. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 75 % 
 
Planförhållanden: Området saknar detaljplan.  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Området bedöms fortsatt kunna försörjas med 
enskilda VA-lösningar. De befintliga anläggningarna kommer efter pågående tillsyn (2020), 
att hålla en god standard för den närmaste 20–30-årsperioden. Då det för närvarande saknas 
intresse att exploatera i området kan inte kommunen se att området ska byggas ut med 
kommunalt VA i närtid. Det finns dock anledning att se över denna bedömning längre fram. 
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Området har fått relativt höga poäng utifrån miljösynpunkt med hänsyn till förekomst av 
flodpärlmussla. Den avgörande faktorn för flodpärlmusslans status i Tidan är kopplad till 
vandringshinder för öring och inte vattenkvalitet. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Avloppen i området är kontrollerade och kommer leda 
till många åtgärder. För närvarande har avloppen en relativt stor påverkan på recipient.  

28 Knätte 

 
Figur 34. Knätte. 

Beskrivning: I huvudsak permanent bostadsbebyggelse som saknar kommunalt VA. 
Flodpärlmussla förekommer i Ätran som rinner genom området. De enskilda anläggningarna 
i området är till stor del äldre än 40 år. 
 
Områdesnummer: 28 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,3 / M 7,0 
 
Status utbyggnadsplan: Bevakningsområde. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 30 bebyggda adresser. 
Bebyggelsen är relativt gles. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 75 %. 
 
Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt. 
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Behov av kommunal VA-försörjning: Bebyggelsen följer till stor del vägar och 
vattendrag och är relativt gles. Det bedöms inte finnas några faktorer som gör att kommunen 
behöver ordna med VA-försörjning för att säkerställa en långsiktigt hållbar lösning. 
Området har fått relativt höga poäng utifrån miljösynpunkt med hänsyn till förekomst av 
flodpärlmussla. Den avgörande faktorn för flodpärlmusslans status i Ätran är kopplad till 
vandringshinder för öring och inte vattenkvalitet. 
 
Påverkan från enskilda avlopp: Knätte är ett prioriterat område för tillsyn utifrån den 
riskanalys som gjorts för en övergripande bedömning av olika områden i kommunen. Det 
bedöms därför som att det finns en viss påverkan på Ätran på grund av dess närhet och 
åldern på befintliga avloppslösningar.  

29 Böne/Åfärd  

 
Figur 35. Böne/Åfärd. 

 
Beskrivning: I huvudsak permanentbebyggelse som saknar kommunalt VA. 
Flodpärlmussla förekommer i Ätran som rinner genom området. 
 
Områdesnummer: 29 
 
Prioriteringsgrunder/Möjligheter: P 1,3/ M 10,0 
 
Status utbyggnadsplan: Fortsatt enskilt. 
 
Befintlig bebyggelse: Området består i dagsläget av cirka 25 bebyggda adresser. 
Bebyggelsen är gles i området. Permanenteringsgraden bedöms uppgå till 75 %. 
 
Planförhållanden: Området är inte detaljplanelagt.  
 
Behov av kommunal VA-försörjning: Områdets poäng utifrån miljösynpunkt kommer 
av förekomsten av flodpärlmussla i Ätran. Den avgörande faktorn för flodpärlmusslans status 
i Ätran är kopplad till vandringshinder för öring och inte vattenkvalitet. Området har en gles 
bebyggelse och ett litet antal adresser. Detta medför att området fortsättningsvis kan 
försörjas med enskilda VA-lösningar.  
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Påverkan från enskilda avlopp: Befintliga avlopp är av varierande ålder och funktion. 
Endast ett fåtal fastigheter ligger nära Ätran och påverkan bör rimligtvis vara liten. 
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Källor 
Vägledning för kommunal VA-planering https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-
rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2014-02-07-vagledning-for-
kommunal-va-planering.html  

Skyfallskartering Ulricehamn 2019-09-11 av WSP  

Vattenförsörjningsplan Ulricehamn 2010-07-06, av Sweco 

Översiktsplan Ulricehamn från 2015 https://www.ulricehamn.se/trafik-och-
samhallsutveckling/samhallsplanering/oversiktlig-planering/oversiktsplan/  

Avfallsplan Ulricehamn 2006 

Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning samt information till fastighetsägare (ABVA 07) https://ueab.se/wp-
content/uploads/2018/02/VA_almanna_bestammelser.pdf  

VISS https://viss.lansstyrelsen.se/  

Miljömål https://www.sverigesmiljomal.se/  

Hållbarhetsmål https://www.globalamalen.se/  

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd HVFMS 2016:17 
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/foreskrifter/register-
avlopp/sma-avloppsanordningar-for-hushallsspillvatten-hvmfs-201617.html  

Stigande vatten https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/tjanster/publikationer/2011/stigande-vatten---en-handbok-for-fysisk-planering-i-
oversvamningshotade-omraden..html  

Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden MIFO 
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-
4918-6/  

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
https://www.vattenmyndigheterna.se/atgarder/distriktens-atgardsprogram.html  

Förslag till riktvärden för dagvatten, StormTac 
http://stormtac.com/admin/Uploads/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf  

Lagar och föreskrifter: 

Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-
2006-412  

Plan- och bygglagen 2010:900 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900  

https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2014-02-07-vagledning-for-kommunal-va-planering.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2014-02-07-vagledning-for-kommunal-va-planering.html
https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2014-02-07-vagledning-for-kommunal-va-planering.html
https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/samhallsplanering/oversiktlig-planering/oversiktsplan/
https://www.ulricehamn.se/trafik-och-samhallsutveckling/samhallsplanering/oversiktlig-planering/oversiktsplan/
https://ueab.se/wp-content/uploads/2018/02/VA_almanna_bestammelser.pdf
https://ueab.se/wp-content/uploads/2018/02/VA_almanna_bestammelser.pdf
https://viss.lansstyrelsen.se/
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.globalamalen.se/
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/foreskrifter/register-avlopp/sma-avloppsanordningar-for-hushallsspillvatten-hvmfs-201617.html
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/foreskrifter/register-avlopp/sma-avloppsanordningar-for-hushallsspillvatten-hvmfs-201617.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2011/stigande-vatten---en-handbok-for-fysisk-planering-i-oversvamningshotade-omraden..html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2011/stigande-vatten---en-handbok-for-fysisk-planering-i-oversvamningshotade-omraden..html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2011/stigande-vatten---en-handbok-for-fysisk-planering-i-oversvamningshotade-omraden..html
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4918-6/
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/4000/91-620-4918-6/
https://www.vattenmyndigheterna.se/atgarder/distriktens-atgardsprogram.html
http://stormtac.com/admin/Uploads/Riktvarden_dagvatten_feb_2009.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
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EUs ramdirektiv för vatten 2000/60/EG https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l28002b  

Miljöbalken 1998:808 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808  

Dricksvattenföreskrifter SLVFS 2001:30 https://www.livsmedelsverket.se/om-
oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/slvfs-200130  

Livsmedelslagen 2006:804 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/livsmedelslag-2006804_sfs-2006-804  

Anläggningslagen 1973:1149 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/anlaggningslag-19731149_sfs-1973-1149  

Livsmedelslagen 2006:804 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/anlaggningslag-19731149_sfs-1973-1149 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-06-03 
Sida 1 av 2 

§ 161/2021

Svar på motion om beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen 
Dnr 2017/274 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   

Sammanfattning 
Arne Sjögren (V) föreslog i en motion 2017-03-28 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen.  

Då beredningar i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska 
organisationen och pågående demokratiberednings arbete för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation föreslås att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-23 från kanslichef 
2 Motion om beredningars betydelse i den demokratiska beslutsprocessen 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   

Förslag till beslut på mötet 
Dan Ljung (V) yrkar bifall till motionen. 

Wiktor Öberg (M) och Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till Dan Ljungs yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut eller 
enligt Dan Ljungs (V) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag till beslut.  

Omröstning begärs och ska genomföras. 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut 
Nej-röst för Dan Ljungs (V) förslag till beslut 

Omröstningsresultat  
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsens enligt ordförandens förslag till 
beslut.  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-06-03 

 Sida 2 av 2 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Klas Redin S X   
Mikael Dahl C X   
Emma Claesson  S X   
Niclas Sunding SD  X  
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M  X  
Lisa Åkesson NU X   
Inga-Kersti Skarland S X   
Dan Ljung V  X  
Mats Bogren NU X   
Cristina Bernevång KD X   
Adela Brkic Carlsson L X   
Aila Kiviharju SD  X  
Wiktor Öberg M  X  
Roland Karlsson C X   

 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-04-23 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om beredningars 
betydelse i den demokratiska beslutsprocessen 
Diarienummer 2017/274, löpnummer 1283/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att beredningarna i dess dåvarande form inte återfinns i 
den nuvarande politiska organisationen och till demokratiberedningens pågående arbete.   

Sammanfattning 
Arne Sjögren (V) föreslog i en motion 2017-03-28 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen.  

Då beredningar i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska 
organisationen och pågående demokratiberednings arbete för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation föreslås att motionen avslås.  

Ärendet 
Arne Sjögren (V) föreslog i en motion 2017-03-28 att kommunfullmäktige skulle besluta att 
revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla beredningars betydelse i den 
demokratiska beslutsprocessen.  

I motionen anför motionsställaren att i samband med införande av en förvaltning och 
beredningar i dess dåvarande form infördes sades att den demokratiska beslutsprocessen 
skulle bli förbättrad. Arne Sjögren (V) hänvisar till Uppföljning av Måldokument – 
Framtidens gymnasium och en skrivning av Lärandeberedningen 2017-03-07 ”I den 
framtagna handlingsplanen har kostnader för vissa åtgärder angivits då åtgärderna för att 
uppnå målet bedömts inte kunna rymmas inom befintliga budgetramar. Beredningen kan 
inte se att detta i någon del har beaktats i det därpå följande budgetarbetet.” 

Ulricehamns kommun har valt att sedan 2011 ha fullmäktigeberedningar. Detta för att 
tydliggöra och bredda fullmäktiges arbete. Under mandatperioderna 2011–2014 och 2015–
2018 har fullmäktigeberedningarna arbetat fram strategier som kommunfullmäktige sedan 
antagit.  I samband med mandatperioden 2019–2022 beslutades att 
fullmäktigeberedningarnas uppdrag blir att genomföra dialog med invånarna i kommunen 
eller liknande aktiviteter.  

I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet för 2019 – 2022 beslutades att en 
demokratiberedning skulle tillsättas för att utveckla arbetsformerna med sikte på målen från 
2010, med fokus på insyn och delaktighet för kommunens invånare, åtgärda brister i dagens 
organisation och föreslå åtgärder, men samtidigt lyfta goda exempel och lyckade åtgärder att 
hålla fast vid samt se över arbetsformerna för fullmäktige och upplägget för sammanträden.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-17 att tillsätta demokratiberedningen för översyn av 
politiska arbetsformer och politisk organisation. Demokratiberedningens arbete startas upp 
under januari månad år 2021 och slutrapporterar för fullmäktige i december år 2021. 
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Då beredningar i dess dåvarande form inte återfinns i den nuvarande politiska 
organisationen och pågående demokratiberednings arbete för översyn av politiska 
arbetsformer och politisk organisation föreslås att motionen avslås.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om beredningars betydelse i den demokratiska beslutsprocessen 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef   
Kommunledningsstaben   
  

 



Från: Arne Sjögren[arne@sjogren.info]
Skickat: 28.03.2017 22:44:29
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Motion till kommunfullmäktige

Arne Sjögren                                               Motion

Ryttarevägen 5

52338 Ulricehamn                                       2017-03-28

 

 Till kommunfullmäktige i Ulricehamn

 Den demokratiska processen i Ulricehamns kommun.

 När vi avslutade nämnder och införde beredningar var argumentet att den 
demokratiska beslutsprocessen skulle bli förbättrad. 

 Systemet med beredningar är inte utvärderat.

Vilken effekt får beredningarnas arbete i beslutsprocessen?

Som exempel på en beredning kan vi se på lärandeberedningen. 

I en rapport: Uppföljning av Måldokument- Framtidens Gymnasium-
Tingsholmsgymnasiet.

Skriven av Lärandeberedningen 2017-03-07 citerar jag följande:

 ”I den framtagna handlingsplanen har kostnader för vissa åtgärder angivits då åtgärderna för att 
uppnå målet bedömts inte kunna rymmas inom befintliga budgetramar. Beredningen kan inte se 
att detta i någon del har beaktats i det därpå följande budgetarbetet.

Vare sig måldokumentet eller handlingsplanen har beaktats i skolans arbete och dokumenten har 
heller inte funnits med i kommunstyrelsens arbete. Beredningen för lärande ställer sig därför 
frågande till varför beredningen ska lägga tid på att utarbeta måldokument om dessa dokument 
sedan åsidosätts. Det är viktigt att ha i åtanke att samtliga mål-/strategidokument som 
beredningen för lärande skriver fram bygger på synpunkter från kommunmedborgarna och att då 
inte beakta dessa dokument känns märkligt.” Slut citat.

 Därför föreslår jag:

Kommunfullmäktige besluta att: Revisorerna snarast får i uppdrag att kontrollera alla 
beredningarnas betydelse i den demokratiska beslutsprocessen.

Har det varit en verkligt demokratisk process?

Arne Sjögren Vänsterpartiet.
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§ 162/2021

Svar på motion gällande partistöd 
Dnr 2020/550 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att det kommunala 
partistödet i Ulricehamn sänks. Grundstödet föreslås sänkas med 10 % och mandatstödet 
sänks utifrån antal mandat, detta med hänsyn till pandemins effekter på kommunens 
ekonomi. 

I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt  
bidrag och annat stöd till politiska partier. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att 
partierna årligen redovisar vad partistödet har använts till. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. Huvudsyftet 
med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

Förvaltningen ser det kommunala partistödet som en viktig del i partiernas arbete med att 
stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt 
marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-04-16 från kanslichef 
2 Motion gällande partistöd 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 

Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller enligt Niclas Sundings (SD) förslag till beslut. Ordföranden finnes att kommunstyrelsen 
beslutat enligt ordförandens förslag till beslut. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-04-16 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande partistöd 
Diarienummer 2020/550, löpnummer 1171/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det kommunala partistödet är en viktig del i att 
möjliggöra partiernas arbete med att stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara 
av större vikt än den relativt marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi 
i stort. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att det kommunala 
partistödet i Ulricehamn sänks. Grundstödet föreslås sänkas med 10 % och mandatstödet 
sänks utifrån antal mandat, detta med hänsyn till pandemins effekter på kommunens 
ekonomi. 
 
I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt  
bidrag och annat stöd till politiska partier. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att 
partierna årligen redovisar vad partistödet har använts till. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. Huvudsyftet 
med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

 
Förvaltningen ser det kommunala partistödet som en viktig del i partiernas arbete med att 
stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt 
marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort.  
 
 
Ärendet 
I kommunallagens (2017:725) 4 kap 29–32 §§ framgår att kommuner får ge ekonomiskt  
bidrag och annat stöd till politiska partier. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att 
partierna årligen redovisar vad partistödet har använts till. Kommunfullmäktige har 
möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar. Huvudsyftet 
med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.  
 
Partistödet i Ulricehamn består av ett grundstöd, som uppgår till ett prisbasbelopp (PBB) för 
det aktuella året per parti och år (för 2020 = 47 300 kr) samt ett mandatstöd, som uppgår till 
30 % av PBB för det aktuella året per mandat och år (för 2020 = 14 190 kr x antalet mandat). 
 
Under 2020 utbetalades i Ulricehamns kommun totalt 1 121 010 kr i partistöd, vilket bestod 
av grundstöd 425 700 kr och mandatstöd 695 310 kr. 
 
I sin motion föreslår Niclas Sunding (SD) att grundstödet sänks med 10 % för alla partier och 
att mandatstödet sänks enligt följande modell, 
1–2 mandat  5 % 
3–4 mandat  7 % 
5–7 mandat  10 % 
8–12 mandat  20 % 
13–20 mandat 30 % 
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21 mandat eller mer 40 %  
 
Utifrån denna modell skulle, utöver sänkningen av grundstödet, mandatstödet för partierna i 
Ulricehamn minskas enligt följande, 
(S), (NU), (C), (M) - 20 %  
(SD)  - 10 % 
(MP), (V), (L), (KD)  - 5 % 
 
Förvaltningen ser det kommunala partistödet som en viktig del i partiernas arbete med att 
stärka den kommunala demokratin. Detta bedöms vara av större vikt än den relativt 
marginella effekt en sänkning skulle ha på kommunens ekonomi i stort.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion gällande partistöd 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 

 

 





Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2021-06-03 
Sida 1 av 1 

§ 163/2021

Svar på motion om psykiatriboende 
Dnr 2020/656 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist 
(M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform.

Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett, med hänvisning till att det 
befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som 
kommunen har för målgruppen. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-05-06 från socialchef 
2 Motion om psykiatriboende 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 

Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-05-06 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om psykiatriboende 
Diarienummer 2020/656, löpnummer 1491/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det befintliga boendet och 
det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för 
målgruppen. 

Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist 
(M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform.

Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett, med hänvisning till att det 
befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas uppfyller det uppdrag och ansvar som 
kommunen har för målgruppen. 

Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Margareta Julisson (M) och Annette Hellqvist 
(M) att förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform. I motionen
beskriver de att det i Ulricehamns kommun finns flera olika boendeformer för personer med
funktionsvariationer. I en tid där alltfler personer får psykiatriska och neuropsykiatriska
diagnoser, kan konstateras att befintligt psykiatriboende inte räcker till. Boendet är fullbelagt
och de som vistas där bor kvar länge.

Behovet av ytterligare psykiatriboende är identifierat av förvaltningen. Enligt den prognos 
som förvaltningen har gjort finns utökat behov angivet, vilket medfört att planeringen för ett 
nytt boende finns med i lokalförsörjningsplanen. Planerad byggstart för det nya 
psykiatriboendet är 2023 och planerad inflytt under 2024.  

Motionärerna har vid kontakt gjort ett förtydligande om deras syfte med motionen. De syftar 
på att det behövs ett nytt psykiatriboende för personer med en särskilt svår psykiatrisk 
problematik. Man menar att denna målgrupp inte platsar inom det boende som finns idag i 
Ulricehamns kommun och inte heller i planerat boende. Motionärerna menar även att 
sjukvården inte kan hjälpa dessa personer och att kommunens nuvarande resurser för att 
hjälpa dem i dagsläget inte räcker till. Därmed vill motionärerna att ett nytt psykiatriboende 
ska öppnas med inriktning för att hjälpa personer med svår psykiatrisk problematik.  

Förvaltningens bedömning är att det befintliga boendet och det nya boendet som ska byggas 
uppfyller det uppdrag och ansvar som kommunen har för målgruppen. Det förekommer 
redan idag ett antal brukare med svår psykiatrisk problematik. Personalen har den utbildning 
och kompetens som kommunens uppdrag kräver.  
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Beslutsunderlag 
1 Motion om psykiatriboende 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Kristina Rosenberg 
Socialchef Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 

Nathalie Johansson Ann-Christin Efraimsson 
Utredare Verksamhetschef funktionsnedsättning 
Sektor välfärd Sektor välfärd 

 
 

 



  

 
 
Motion om psykiatriboende  
  
 
I Ulricehamns kommun har vi flera olika boendeformer för personer med 
funktionsvariationer. Detta för att kommunen ska kunna tillgodose de behov som 
finns. 
 
I en tid där vi upplever att fler och fler personer får psykiatriska och neuropsykiatriska 
diagnoser, kan vi konstatera att det psykiatriboende vi kan erbjuda inte räcker till. I 
det boendet som finns i kommunen är det fullbelagt och de som vistas där bor kvar 
länge. 
 
Kommunen måste kunna erbjuda platser till de personer som inte klarar av att bo 
hemma, inte ens med hjälp. Det är önskvärt att erbjuda dessa platser i den egna 
kommunen. Om kommunen inte kan det, tvingas vi köpa platser på annan ort. Inte 
det optimala och dessutom dyrt. 
 
Vi kan konstatera att kommunen skulle behöva ytterligare ett psykiatriboende, mer 
specialinriktat än det kommunen har i dag. Någon form av ”mellanboende” från det 
som finns i dag, till inläggning på sjukhus. 
 
 
Vi yrkar därför att: 
 
Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ytterligare ett 
psykiatriboende för personer som behöver/kräver denna speciella boendeform. 
 
 
 
Margareta Juliusson (M)                                  Annette Hellqvist (M) 
 
 
 



Valärenden



Från: Emma Claesson[emma.claesson@fv.ulricehamn.se]
Skickat: 11.06.2021 12:37:32
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsägelse

Hej,
Jag vill med omedelbar verkan på grund av personliga skäl avsäga mig alla mina politiska uppdrag i Ulricehamns kommun. 

Hälsningar

Emma Claesson (S)
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