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Kallelse/Ärendelista 
 
Nr Ärende Dnr 
 Ärenden på det slutna sammanträdet  
1. Val av justerare, i tur att justera Adela Brkic Carlsson (L) den 5 oktober  
2. Fastställelse av ärendelista  
3. Kommunstyrelsens information  
4. Förvaltningens information  
5. Valärende  
6. Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-09-30 2021/82 
 Ärenden på det öppna sammanträdet  
 Beredning/yttrande – ärenden till kommunfullmäktige  
7. Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige 2021/446 
8. Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2021 2021/447 
9. Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021 Föredragning 2021/481 
10. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 

Minne 2020 
2021/395 

11. Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund 

2020/609 

12. Revidering av arkivreglemente (2021) 2021/394 
13. Svar på motion gällande ägarförhållandet av marken längs stranden från 

reningsverket mot Skottek samt borttagande av allt skräp 
2021/7 

14. Svar på motion om föreningsbidrag 2021/188 
 Kommunstyrelsens beslutsärenden  
15. Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 2021/445 
16. Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun 
2021/476 

17. Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022 Föredragning 2021/464 
18. Samråd Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 2020/221 
19. Ansökan om projekteringsmedel för nybyggnad av stadsbibliotek 2016/761 
20. Svar på initiativärende - Starta med byggnation av två nya skolor i 

centralorten 
2021/233 

21. Svar på initiativärende - Utredning "skolakut" Föredragning 2021/27 
22. Svar på medborgarförslag om att bekämpa parkslide 2021/276 
23. Svar på medborgarförslag om att inrätta en öppenvård för alkohol och 

drogberoende 
2021/300 

24. Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-09-30 2020/611 
 
 
 
Hålltider under dagen 
Kl. 8.00 – 8.30   
- upprop, godkännande av ärendelista  
- kommunstyrelsens information och förvaltningens information/verksamhetsrapporter 
- kommunstyrelsens beslutsärenden på det slutna mötet 
 
Kl. 8.30 – 9.30 Gemensam arbetsgrupp 
- Trafikolycksfallsstatistik och nollvision, NTF Angela Aylward 
- Revisionsrapport Nulägesbeskrivning av arbetet med att bygga nytt bibliotek 
 
Kl. 9.30 Fika 
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Kl. 10.00 – 12.00 Arbetsgrupper  
Välfärd och lärande, kommunfullmäktiges sessionssal  
Sektor välfärd 
- Genomgång statsbidrag 
- Ny gruppbostad Åsundavy och nya lokaler återbruket 
 
Sektor lärande 
- Uppföljning av sommaröppet samt information om barnomsorg på obekväm tid ”Nattis” 
 
Samhällsutveckling, stora sammanträdesrummet femte våning  
Sektor service 
- Revidering riktlinjer måltider 
- Ny lokal museisamling samt uppdatering kring branden 
 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
- Energi- och klimatrådgivningen 
- Detaljplan Mogden granskning 
- Huvudmannaskap vatten och avlopp Mogden 
 
Kl. 13.00 – 14.00 Ärendeföredragning (utan debatt) 
 
Kl. 14.00 – 15.00 Partigruppmöten (inkl. fika) 
                                     Lokal: 
NU och C                 Fullmäktiges sessionssal 
S och L                  Åsunden 
M och KD              Ätran 
SD               Röstesjön 
V och MP              Rådhuset, lilla salen           
 
Kl. 15.00 -  
Politisk diskussion och beslut – Öppet sammanträde 
 
 

 



Fastställelse av ärendelista

Kommunstyrelsens information

Förvaltningens information
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§  
 

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-09-30 
Dnr 2021/82 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.  
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 481/2021, 482/2021, 483/2021, 492/2021, 493/2021, 513/2021, 520/2021 

Bevilja/avslåekonomiska bidrag till föreningar och institutioner eller 
motsvarande 
Verksamhetschef 2021-06-07, 2021-08-05, 2021-08-05, 2021-08-16, 2021-09-
02 
Enhetschef 2021-08-16, 2021-08-23 

2.4 Nr 484/2021, 496/2021 
2021/20, 2021/20 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2021-08-11, 2021-08-16 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 507/2021 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2021-08-20 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.10 

Nr 519/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-01 

5.14 

Nr 478/2021, 479/2021, 480/2021, 515/2021, 517/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-08-06, 2021-08-06, 2021-08-06, 2021-
08-27, 2021-08-31 

5.21 

Nr 503/2021, 504/2021, 505/2021, 506/2021, 508/2021, 509/2021, 510/2021, 
514/2021 
2021/452, 2021/453, 2021/451, 2021/455, 2021/407, 2021/466, 2021/467, 
2021/456 
Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
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torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-08-04, 2021-08-05, 2021-07-19, 2021-07-
26 
Exploateringshandläggare 2021-08-19, 2021-08-20, 2021-08-27 

6 Fritidsärenden 

6.6 

Nr 518/2021 
2021/314 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2021-05-20 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 464/2021, 465/2021, 466/2021, 467/2021, 468/2021, 469/2021, 470/2021, 
474/2021, 472/2021, 473/2021, 474/2021, 475/2021, 476/2021, 477/2021, 
487/2021, 488/2021, 489/2021, 490/2021, 491/2021, 495/2021, 497/2021, 
498/2021, 499/2021, 500/2021, 511/2021, 512/2021, 516/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-05-11, 2021-05-11, 2021-05-11, 2021-06-21, 2021-06-23, 2021-
06-23, 2021-06-23, 2021-06-11, 2021-05-06, 2021-05-06, 2021-05-11, 2021-06-
02, 2021-06-07, 2021-05-06, 2021-08-11, 2021-06-21, 2021-06-07, 2021-08-13, 
2021-07-08, 2021-06-29, 2021-08-16, 2021-08-23, 2021-08-02. 2021-07-15 
Verksamhetschef 2021-07-01, 2021-06-18 

8.8 

Nr 502/2021 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-08-18 

9 Planärenden 
  

9.6 

Nr 494/2021 
2019/477 
Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan 
Enhetschef 2021-07-14 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 485/2021, 486/2021 
Avgöra om en elev tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden (SL 11:8) 
Verksamhetschef 2021-07-05, 2021-07-01 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
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22.1 

Nr 501/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Tf verksamhetschef 2021-07-07 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-09-02 

 

Tjänsteskrivelse Delegationsbeslut till 
kommunstyrelsen 2021-09-30 
2021/82, löpnummer 3001/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig 
beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag 
att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till 
kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut 
ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.  
 
 
Beslutsunderlag 

1 Juridiska ärenden 
2  Allmänna ärenden 
2.2 Nr 481/2021, 482/2021, 483/2021, 492/2021, 493/2021, 513/2021, 520/2021 

Bevilja/avslåekonomiska bidrag till föreningar och institutioner eller 
motsvarande 
Verksamhetschef 2021-06-07, 2021-08-05, 2021-08-05, 2021-08-16, 2021-09-
02 
Enhetschef 2021-08-16, 2021-08-23 

2.4 Nr 484/2021, 496/2021 
2021/20, 2021/20 
Beslut om folkhälsoinsatser 
Folkhälsostrateg 2021-08-11, 2021-08-16 

3 Ekonomiärenden 

3.6 

Nr 507/2021 
Utse beslutsattestanter 
Ekonomichef 2021-08-20 

4 Upphandlingsärenden 
5 Mark- och fastighetsärenden 

5.10 

Nr 519/2021 
Fatta beslut om samt godkänna/säga upp avtal om arrende, servitut, jakträtt, 
väg/vägrätt, tomträtt, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-09-01 

5.14 

Nr 478/2021, 479/2021, 480/2021, 515/2021, 517/2021 
Avge yttrande på kommunens vägnar i dess egenskap av fastighetsägare och 
granne i samband med bygglov eller motsvarande 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-08-06, 2021-08-06, 2021-08-06, 2021-
08-27, 2021-08-31 

5.21 

Nr 503/2021, 504/2021, 505/2021, 506/2021, 508/2021, 509/2021, 510/2021, 
514/2021 
2021/452, 2021/453, 2021/451, 2021/455, 2021/407, 2021/466, 2021/467, 
2021/456 
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Avge yttrande om upplåtelse av offentlig plats samt beslut om tilldelning av 
torgplats 
Mark- och exploateringsingenjör 2021-08-04, 2021-08-05, 2021-07-19, 2021-07-
26 
Exploateringshandläggare 2021-08-19, 2021-08-20, 2021-08-27 

6 Fritidsärenden 

6.6 

Nr 518/2021 
2021/314 
Beslut i ärenden om registrering enligt spellagen 
Enhetschef 2021-05-20 

7 Kulturärenden 
8 Personalärenden 

8.1 

Nr 464/2021, 465/2021, 466/2021, 467/2021, 468/2021, 469/2021, 470/2021, 
474/2021, 472/2021, 473/2021, 474/2021, 475/2021, 476/2021, 477/2021, 
487/2021, 488/2021, 489/2021, 490/2021, 491/2021, 495/2021, 497/2021, 
498/2021, 499/2021, 500/2021, 511/2021, 512/2021, 516/2021 
Beslut om tillsättande, återbesättande och avslut av tjänst, tillsvidare och 
visstidsanställning (inom budget) 
Enhetschef 2021-05-11, 2021-05-11, 2021-05-11, 2021-06-21, 2021-06-23, 2021-
06-23, 2021-06-23, 2021-06-11, 2021-05-06, 2021-05-06, 2021-05-11, 2021-06-
02, 2021-06-07, 2021-05-06, 2021-08-11, 2021-06-21, 2021-06-07, 2021-08-13, 
2021-07-08, 2021-06-29, 2021-08-16, 2021-08-23, 2021-08-02. 2021-07-15 
Verksamhetschef 2021-07-01, 2021-06-18 

8.8 

Nr 502/2021 
Beslut om tjänstledigheter som inte regleras i lag eller avtal, dock längst tolv 
månader 
Enhetschef 2021-08-18 

9 Planärenden 
  

9.6 

Nr 494/2021 
2019/477 
Beslut om huruvida genomförandet av en detaljplan kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan 
Enhetschef 2021-07-14 

10 Naturvårdsärenden 
11 Trafikfrågor 

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

13 Anmälan till överförmyndare 
14 Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten 
15 Förskoleklass 
16 Grundskolan 
17 Gymnasieskolan 
18 Grundsärskolan 

18.1 

Nr 485/2021, 486/2021 
Avgöra om en elev tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller 
ämnesområden (SL 11:8) 
Verksamhetschef 2021-07-05, 2021-07-01 

19 Gymnasiesärskolan 
20 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 
21 Särskild utbildning för vuxna 
22 Tecknande av avtal inom lärandeverksamheterna 
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22.1 

Nr 501/2021 
Interkommunal ersättning avseende mottagande av elev från andra kommuner 
Tf verksamhetschef 2021-07-07 

 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 
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§  
 

Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige 
Dnr 2021/446 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:  
27 januari 
24 februari 
31 mars 
28 april 
19 maj 
22 juni (onsdag) 
29 september 
20 oktober (val av presidium) 
27 oktober 
24 november 
15 december  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:  
27 januari 
24 februari 
31 mars 
28 april 
19 maj 
22 juni (onsdag) 
29 september 
20 oktober (val av presidium) 
27 oktober 
24 november 
15 december  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-12 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2022 för 
kommunfullmäktige 
Diarienummer 2021/446, löpnummer 2802/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige fastställs:  
27 januari 
24 februari 
31 mars 
28 april 
19 maj 
22 juni (onsdag) 
29 september 
20 oktober (val av presidium) 
27 oktober 
24 november 
15 december  
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i Stadshuset.  
 
Ärendet 
Förslag till sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden 
i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18:00 i sessionssalen i Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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§  
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag 
hösten 2021 
Dnr 2021/447 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen den 30 september. 
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2021-08-30 är det 46 motioner och 40 medborgarförslag som är under handläggning. 
I bifogade bilagor redovisas de motioner och medborgarförslag som överlämnats till 
kommunstyrelsen till och med 30 augusti 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef 
2 Bilaga 1: Motioner under behandling 2021-08-30 
3 Bilaga 2: Medborgarförslag under behandling 2021-08-30 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-12 

Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner och 
medborgarförslag hösten 2021 
Diarienummer 2021/447, löpnummer 2798/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2021-08-30 är det 46 motioner och 40 medborgarförslag som är under handläggning. 
I bifogade bilagor redovisas de motioner och medborgarförslag som överlämnats till 
kommunstyrelsen till och med 30 augusti 2021.  
 
Ärendet 
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2021-08-30 är det 46 motioner och 40 medborgarförslag som är under handläggning. 
I bifogade bilagor redovisas de motioner och medborgarförslag som överlämnats till 
kommunstyrelsen till och med 30 augusti 2021.  
 
Motioner 
46 motioner är under behandling 2021-08-30. Av dessa är 21 motioner äldre än 1 år. Den 
äldsta fortfarande ej besvarade motionen inkom 2014-04-28.  
 

År Antal ej 
besvarade 
motioner 
äldre än 1 år  

2014 1 
2015 0 
2016 4 
2017 2 
2018 4 
2019 5 
2020 5 

 
Av de 46 ej besvarade motionerna har 5 återremitterats, 1 av kommunstyrelsen och 4 av 
kommunfullmäktige. Utöver dessa har 2 ärenden varit upp på beredande utskottets 
sammanträde och där bedömts inte vara klart för behandling i kommunstyrelsen.  
 
Under 2021, till och med 2021-08-30, har 21 motioner överlämnats av kommunfullmäktige 
till kommunstyrelsen för beredning. 15 av dessa överlämnades under perioden 2021-03-01 – 
2021-08-30 vilket avser perioden efter föregående redovisning.  
 
Under 2021, till och med 2021-08-30 har 14 motioner besvarats. 9 av dessa har besvarats 
under perioden 2021-03-01 – 2021-08-30 vilket avser perioden efter föregående redovisning. 
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Medborgarförslag  
40 medborgarförslag är under behandling i förvaltningen 2021-08-30. Under 2021, till och 
med 2021-08-30, har 33 medborgarförslag överlämnats av kommunfullmäktige till 
kommunstyrelsen för besvarande. Av dessa har 20 överlämnats under perioden                
2021-03-01 – 2021-08-30 vilket avser perioden efter föregående redovisning. Det äldsta 
medborgarförslaget är från 2017-10-26. Därutöver finns det 4 medborgarförslag från 2019, 7 
medborgarförslag från 2020 och resterande är från 2021.  
 
Under 2021, till och med 2021-08-30, har 26 medborgarförslag besvarats. 16 av dessa har 
besvarats under perioden 2021-03-01 – 2021-08-30 vilket avser perioden efter föregående 
rapportering.  
 
Inkomna och besvarade motioner och medborgarförslag mars 2021-augusti 
2021 

Inkomna motioner Besvarade motioner Inkomna 
medborgarförslag

Besvarade 
medborgarförslag

0

5

10

15

20

25

Inkomna och besvarade motioner och medborgarförslag 
2021-03-01 -- 2021-08-30

 
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga 1: Motioner under behandling 2021-08-30 
2 Bilaga 2: Medborgarförslag under behandling 2021-08-30 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kommunstyrelsens förvaltning 
  

 



Bilaga 1: Motioner under behandling 2021-08-30 
Diarienum
mer 

Ärende Status Inlämnad 
av  

Startdat
um 

Sektor Beslut Ärende
ts 
längd 

Kommentar 

2015/351 Motion - Handslaget 
om fler feriejobb 

Ej 
påbörjad 

Mattias 
Josefsson 
(S) 

2014-04-
28 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2016/68 Motion om ökad 
självbetjäning på 
skolbiblioteken 

Pågående 
med 
avvikelse 

Mikael 
Levander 
(NU) 

2016-01-
28 

Lärande   
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

Ärendet har 
varit upp på 
beredande 
utskottet 2020-
03-19 och 
2020-08-31 och 
bedömdes båda 
gångerna inte 
vara klart för 
behandling i 
kommunstyrels
en. 

2016/200 Motion om strategisk 
plan för 
bostadsbyggande i 
hela kommunen 

Ej 
påbörjad 

Roland 
Karlsson 
(C) 

2016-03-
31 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2016/280 Motion om 
redovisningsskyldighet 
till kommunstyrelsen 
(lektioner som ställs 
in) 

Ej 
påbörjad 

Mikael 
Levander 
(NU) 
Roland 
Karlsson 
(C) 
Arne 
Fransson 
(MP) 

2016-04-
28 

Lärande   
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 



Diarienum
mer 

Ärende Status Inlämnad 
av  

Startdat
um 

Sektor Beslut Ärende
ts 
längd 

Kommentar 

2016/557 Motion om snabbare 
internetuppkoppling i 
skolorna 

Ej 
påbörjad 

Mikael 
Levander 
(NU) 

2016-09-
29 

Lärande   
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2017/781 Motion om fri 
pedagogisk lunch för 
VFU-studenter 

Pågående 
med 
avvikelse 

Mikael 
Levander 
(NU) 

2017-11-
23 

Lärande   
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

Ärendet har 
varit uppe på 
beredande 
utskottet 2020-
03-19 och 
2020-08-21 och 
bedömdes båda 
gångerna inte 
vara klart för 
behandling i 
kommunstyrels
en. 

2017/782 Motion om 
skolbyggnader 

Ej 
påbörjad 

Mats 
Bogren 
(NU) 

2017-11-
23 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2018/128 Motion om övergång 
till Fria program Pågående 

med 
avvikelse 

Arne 
Fransson 
(MP) 

2018-02-
22 

Kommunlednings
stab 

Återremitte
ras 

 
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

Svar på 
motionen 
återremitterade
s av 
kommunstyrels
en 2019-10-03. 

2018/218 Motion om att utreda 
ny högstadieskola och 
renovering/tillbyggnad 
av befintliga skolor 

Ej 
påbörjad 

Jan-Olof 
Sundh (V) 

2018-03-
22 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 



Diarienum
mer 

Ärende Status Inlämnad 
av  

Startdat
um 

Sektor Beslut Ärende
ts 
längd 

Kommentar 

2018/798 Motion om 
vätgasstation Pågående 

med 
avvikelse 

Martin 
Berg (SD) 

2018-12-
13 

Kommunlednings
stab 

Återremitte
ras 

 
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

Ärendet 
återremitterade
s av 
kommunfullmäk
tige 2020-10-22 
§ 165. 

2018/801 Motion om 
tilläggsdirektiv 
avseende den 
pågående 
skolutredningen om en 
ny högstadieskola i 
Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

Ingemar 
Basth 
(MP) 

2018-12-
13 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2019/391 Motion om att använda 
livscykelperspektiv vid 
upphandling 

Pågående 
med 
avvikelse 

Arne 
Fransson 
(MP) 

2019-06-
19 

Kommunlednings
stab 

Återremitte
ras 

 
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

Ärendet 
återremitterade
s av 
kommunfullmäk
tige 2020-09-
24. 

2019/400 Motion om 
Näringslivsutveckling 

Ej 
påbörjad 

Wiktor 
Öberg (M) 

2019-06-
19 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2019/540 Motion Kartlägg det 
hedersrelaterade 
förtrycket 

Ej 
påbörjad 

Wiktor 
Öberg (M) 

2019-09-
26 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2019/550 Motion om 
minnesmonument för 
att hedra 
utlandsveteraner 

Pågående 
med 
avvikelse 

Mattias 
Green 
Andersso
n (S) 

2019-09-
26 

Kommunlednings
stab 

Återremitte
ras 

 
Passer
at 1 år, 
ej 

Ärendet 
återremitterade
s av 
kommunfullmäk
tige 2020-02-



Diarienum
mer 

Ärende Status Inlämnad 
av  

Startdat
um 

Sektor Beslut Ärende
ts 
längd 

Kommentar 

besvar
ad 

27. 

2019/594 Motion om billigare 
boende 

Ej 
påbörjad 

Aila 
Kiviharju 
(SD) 

2019-10-
24 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2020/57 Motion om att införa 
allmänhetens 
frågestund 

Försenad 
Roland 
Eriksson 
(L) 
Adela 
Brkic 
Carlsson 
(L) 

2020-02-
27 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2020/109 Motion om att tillskapa 
en pott för utveckling 
av stadskärnan 

Ej 
påbörjad 

Wiktor 
Öberg (M) 

2020-02-
27 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2020/110 Motion resursskola Ej 
påbörjad 

Niclas 
Sunding 
(SD) 

2020-02-
27 

Lärande   
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 

2020/276 Motion om 
effektiviserad 
användning av 
Ulricehamns 
stadsarkitekt 

Ej 
påbörjad 

Aila 
Kiviharju 
(SD) 
Niclas 
Sunding 
(SD) 
Mattias 
Bengtsso
n (SD) 
Peter 

2020-05-
28 

Kommunlednings
stab 

  
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

 



Diarienum
mer 

Ärende Status Inlämnad 
av  

Startdat
um 

Sektor Beslut Ärende
ts 
längd 

Kommentar 

Nilsson 
(SD) 

2020/354 Motion om 
barnrättsombud Pågående 

med 
avvikelse 

Arne 
Fransson 
(MP) 

2020-06-
17 

Kommunlednings
stab 

Återremitte
ras 

 
Passer
at 1 år, 
ej 
besvar
ad 

Ärendet 
återremitterade
s av 
kommunfullmäk
tige 2020-10-
22. 

2020/547 Motion om 
kartläggning 
beträffande 
kollektivavtal hos 
företag som 
kommunen har avtal 
med 

Pågående 
Klas 
Redin (S) 

2020-10-
22 

Kommunlednings
stab 

   

2020/549 Motion om 
parkeringsbolag med 
mera 

Ej 
påbörjad 

Niclas 
Sunding 
(SD) 

2020-10-
22 

Kommunlednings
stab 

   

2020/578 Motion om namnbyte 
på Ulricehamns 
musikskola 

Ej 
påbörjad 

Richard 
Hallifax 
(M) 

2020-11-
19 

Lärande    

2020/657 Motion om 
ekosystembaserat 
skogsbruk 

Pågående 
Arne 
Fransson 
(MP) 
Ingemar 
Basth 
(MP) 

2020-12-
17 

Service    

2021/7 Motion gällande 
ägarförhållandet av 
marken längs stranden 
från Reningsverket 
mot Skottek samt 
borttagande av allt 
skräp där 

Ej 
påbörjad 

Arne 
Fransson 
(MP) 

2021-01-
28 

MSB    



Diarienum
mer 

Ärende Status Inlämnad 
av  

Startdat
um 

Sektor Beslut Ärende
ts 
längd 

Kommentar 

2021/53 Motion om 
tillgänglighetsutbildnin
g 

Ej 
påbörjad 

Niclas 
Sunding 
(SD) 

2021-01-
28 

Kommunlednings
stab 

   

2021/56 Motion om gemensam 
distribution av 
personvalsedlar 

Ej 
påbörjad 

Niclas 
Sunding 
(SD) 

2021-01-
28 

Kommunlednings
stab 

   

2021/77 Motion gällande 
Ulricehamns biosfär 
Naturpark 

Ej 
påbörjad 

Richard 
Hallifax 
(M) 

2021-02-
25 

Kommunlednings
stab 

   

2021/81 Motion om att placera 
insektshotell i 
kommunen 

Ej 
påbörjad 

Arne 
Fransson 
(MP) 

2021-02-
25 

Välfärd    

2021/119 Motion Jämställdhet Ej 
påbörjad 

Emma 
Claesson 
(S) 
Inga-
Kersti 
Skarland 
(S) 

2021-02-
25 

Kommunlednings
stab 

   

2021/165 Motion om 
visselblåsarfunktion 

Ej 
påbörjad 

Arne 
Fransson 
(MP) 

2021-03-
25 

Kommunlednings
stab 

   

2021/170 Motion om att det ska 
finnas en klausul i 
upphandling som 
anger hur många 
lärlingar som 
företagen ska ta emot 
vid olika byggprojekt 

Pågående 
Dan Ljung 
(V) 

2021-03-
25 

Kommunlednings
stab 

   

2021/187 Motion Rasismen har 
ingen plats i 
Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

Mattias 
Green 
Andersso
n (S) 
Inga-
Kersti 

2021-03-
25 

Kommunlednings
stab 

   



Diarienum
mer 

Ärende Status Inlämnad 
av  

Startdat
um 

Sektor Beslut Ärende
ts 
längd 

Kommentar 

Skarland 
(S) 

2021/188 Motion om 
föreningsbidrag Pågående 

Wiktor 
Öberg (M) 

2021-03-
25 

Service    

2021/253 Motion om att 
kartlägga kommunens 
näringsliv till 2040 

Ej 
påbörjad 

Wiktor 
Öberg (M) 

2021-04-
29 

Kommunlednings
stab 

   

2021/254 Motion om utbildning i 
digitala system 
anpassad för äldre 

Ej 
påbörjad 

Klas 
Redin (S) 

2021-04-
29 

Välfärd    

2021/255 Motion om stöd till 
seniorer som är i 
behov av hjälp med IT 

Ej 
påbörjad 

Klas 
Redin (S) 

2021-04-
29 

Välfärd    

2021/321 Motion: Policy för 
erbjudande av 
modersmålsundervisni
ng 

Ej 
påbörjad 

Niclas 
Sunding 
(SD) 
Bengt 
Bogren 
(SD) 

2021-05-
27 

Lärande    

2021/323 Motion om kontinuitet 
inom äldreomsorg 

Ej 
påbörjad 

Adela 
Brkic 
Carlsson 
(L) 
Klas 
Redin (S) 
Inga-
Kersti 
Skarland 
(S) 

2021-05-
27 

Välfärd    

2021/324 Motion om att införa 
fast omsorgskontakt 

Ej 
påbörjad 

Adela 
Brkic 
Carlsson 
(L) 
Klas 
Redin (S) 

2021-05-
27 

Välfärd    



Diarienum
mer 

Ärende Status Inlämnad 
av  

Startdat
um 

Sektor Beslut Ärende
ts 
längd 

Kommentar 

Inga-
Kersti 
Skarland 
(S) 

2021/325 Motion om att skrota 
minutjakten i 
hemtjänsten 

Ej 
påbörjad 

Adela 
Brkic 
Carlsson 
(L) 
Klas 
Redin (S) 
Inga-
Kersti 
Skarland 
(S) 

2021-05-
27 

Välfärd    

2021/327 Motion om strategi för 
klimatsmart byggande 
i Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

Roland 
Eriksson 
(L) 
Adela 
Brkic 
Carlsson 
(L) 
Klas 
Redin (S) 

2021-05-
27 

Service    

2021/340 Motion om att det bör 
skyltas om till 30 km/h 
hela sträckan mellan 
Bogesundskolan och 
Stenbockskolan 

Ej 
påbörjad 

Niclas 
Sunding 
(SD) 

2021-06-
23 

MSB    

2021/361 Motion gällande en 
koldioxidbudget i 
Ulricehamns kommun 

Ej 
påbörjad 

Arne 
Fransson 
(MP) 
Ingemar 
Basth 
(MP) 

2021-06-
23 

Kommunlednings
stab 

   



Diarienum
mer 

Ärende Status Inlämnad 
av  

Startdat
um 

Sektor Beslut Ärende
ts 
längd 

Kommentar 

2021/379 Motion missbruksvård 
i Ulricehamns kommun 

Ej 
påbörjad 

Tommy 
Mårtenss
on (S) 

2021-06-
23 

Välfärd    

 



Bilaga 2: Medborgarförslag under behandling 2021-

08-30 
Diarie-
nummer 

Ärende Status Startdatum Sektor Beslut Kommentar 

2016/769 Medborgarförslag om 
bredband i Ulricehamns 
landsbygd 

Ej 
påbörjad 

2017-01-26 Kommunlednings-
stab 

  

2019/145 Medborgarförslag om att 
kostnader för 
fönsterputsning av 
kommunens skolor 
återinförs till budget för 
"underhåll" av fastigheter 

Ej 
påbörjad 

2019-03-28 Kommunlednings-
stab 

  

2019/389 Medborgarförslag 
gällande schemasystemet 
inom äldreomsorgen 

Ej 
påbörjad 

2019-06-19 Kommunlednings-
stab 

  

2019/659 Medborgarförslag om att 
samla in fiberskyltar om 
de är gjorda av plast 

Ej 
påbörjad 

2019-12-19 Kommunlednings-
stab 

  

2019/672 Medborgarförslag om att 
ge kommunens äldre 
invånare broddar 

Ej 
påbörjad 

2019-12-19 Kommunlednings-
stab 

  

2020/120 Medborgarförslag om att 
utveckla Lingontuvan så 
att fritidsverksamhet kan 
fortsätta bedrivas 

Ej 
påbörjad 

2020-03-26 Lärande   

2020/270 Medborgarförslag om att 
kommunen ska bli mer 
involverad gällande 
HBTQ kulturen 

Ej 
påbörjad 

2020-05-28 Kommunlednings-
stab 

  

2020/379 Medborgarförslag 
gällande avsaknad av 
toalett i Sjöparken i Vegby 

Ej 
påbörjad 

2020-09-24 Service   

2020/478 Medborgarförslag om fler 
bryggor för båtplatser 

Ej 
påbörjad 

2020-09-24 Service   

2020/541 Medborgarförslag om att 
Ulricehamns Fritidsfiskare 
skall företräda 
Ulricehamns kommun i 
fiskevårdfrågor och det 
allmänna fisket i Övre 
Åsundens 
Fiskevårdsområde 

Ej 
påbörjad 

2020-10-28 Kommunlednings-
stab 

  

2020/561 Medborgarförslag om 
upprensning i 
stadsparken 

Pågåen
de 

2020-11-19 Service  Uppsatt på 
listan till KS 
2 
september. 

2020/674 Medborgarförslag 
gällande Brunnsnäs 
- Hospice Birgit Sparre 

Pågåen
de 

2021-01-28 Välfärd  Uppsatt på 
listan till KS 
2 
september. 

2020/686 Medborgarförslag om att 
utveckla lekplatsen 
Skolgatan i Dalum med 
en hinderbana eller 
liknande 

Pågåen
de 

2021-01-28 Service   Uppsatt på     
listan till KS      
2       
september. 



Diarie-
nummer 

Ärende Status Startdatum Sektor Beslut Kommentar 

2021/14 Medborgarförslag om att 
tillåta fyrverkerier endast 
på anvisade platser 

Ej 
påbörjad 

2021-01-28 MSB   

2021/19 Medborgarförslag om att 
ordna med kajplatser till 
restauranger och butiker 
utmed bryggan i 
Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

2021-01-28 Service   

2021/29 Medborgarförslag om 
discgolfbana i Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

2021-01-28 Service   

2021/80 Medborgarförslag om 
bättre effektivitet på 
återvinningscentralen 
Övreskog 

Ej 
påbörjad 

2021-02-25 Kommunlednings-
stab 

  

2021/97 Medborgarförslag om 
inhägnad parkering vid 
butiken Dollarstore 

Ej 
påbörjad 

2021-02-25 MSB   

2021/107 Medborgarförslag om 
pulkalift 

Ej 
påbörjad 

2021-02-25 Service   

2021/108 Medborgarförslag om 
brygga och hopptorn vid 
Marbäcksvägen 

Ej 
påbörjad 

2021-02-25 Service   

2021/217 Medborgarförslag om 
sänkt hastighet på Tre 
Rosors väg 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 MSB   

2021/234 Medborgarförslag 
gällande tillgänglighet vid 
försäljning av kommunal 
mark 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 MSB   

2021/240 Medborgarförslag om 
fotbollsplan på gräs 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 Service   

2021/247 Medborgarförslag om 
dygnsavgift för husbil vid 
Ulrikaparken 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 MSB   

2021/200 Medborgarförslag om 
ytterligare 
övergångsställe på 
Grönahögsvägen, delen 
stadsparken - gamla 
Götaplatsens kiosk 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 MSB   

2021/245 Medborgarförslag om 
övergångsställe med 
refug på Grönahögsvägen 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 MSB   

2021/227 Medborgarförslag om 
hundrastgård i 
Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 Service   

2021/228 Medborgarförslag om 
hundrastgård 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 Service   

2021/229 Medborgarförslag om att 
bygga en hundrastgård i 
Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 Service   

2021/230 Medborgarförslag om en 
hundrastgård 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 Service   

2021/231 Medborgarförslag om 
hundrastgård i skogsmiljö 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 Service   



Diarie-
nummer 

Ärende Status Startdatum Sektor Beslut Kommentar 

2021/235 Medborgarförslag om en 
hundrastgård i 
Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

2021-04-29 Service   

2021/273 Medborgarförslag om 
åtgärder för personer med 
psykisk ohälsa 

Ej 
påbörjad 

2021-05-27 Välfärd   

2021/276 Medborgarförslag om att 
bekämpa parksliden som 
växer okontrollerat 

Ej 
påbörjad 

2021-05-27 Kommunlednings-
stab 

  

2021/300 Medborgarförslag om att 
inrätta av en öppenvård 
för alkohol och 
drogberoende 

Ej 
påbörjad 

2021-05-27 Välfärd   

2021/308 Medborgarförslag om en 
hundrastgård i 
Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

2021-05-27 Service   

2020/491 Medborgarförslag om nya 
villatomter Pågåen

de 

2020-09-24 MSB  Ärendet är 
uppsatt på 
BU-listan till 
KS 2 
september. 
Ärendet var 
uppe på 
beredande 
utskottet 
2020-11-12 
och 
bedömdes 
då inte vara 
klart för 
behandling i 
kommunstyr
elsen. 

2021/332 Medborgarförslag om 
utbyggnad av 
skateboardparken vid 
Tingsholmsgymnasiet 

Ej 
påbörjad 

2021-06-23 Service   

2021/353 Medborgarförslag om det 
behövs hundrastgårdar i 
Ulricehamn 

Ej 
påbörjad 

2021-06-23 Service   

2021/363 Medborgarförslag om att 
bygga ut 
iläggningsrampen för 
båtar vid Fiskebacken 

Ej 
påbörjad 

2021-06-23 Service   

 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
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§  
 

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2021 
Dnr 2021/481 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten per augusti 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen kommer redovisa en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 
2021. 
 
Underlaget är ännu inte klart men kommer att vara det till kommunstyrelsens möte den 30 
september. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-31 från ekonomichef 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-31 

Tjänsteskrivelse Budget- och verksamhetsuppföljning 
augusti 2021 
Diarienummer 2021/481, löpnummer 2976/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per augusti 2021 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen kommer redovisa en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 
2021. 
 
Underlaget är ännu inte klart men kommer att vara det till kommunstyrelsens möte den 30 
september. 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
Kommunledningsstaben 
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§  
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2020 
Dnr 2021/395 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.  
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2020.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef  
2 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-02 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning samt 
revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 
Minne 2020 
Diarienummer 2021/395, löpnummer 2770/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2020.  
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2020.  
 
 
Ärendet 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning med tillhörande 
revisionsberättelse för verksamheten år 2020.  
 
Stiftelsen Adolf Molanders minne är en avkastningsstiftelse och har som ändamål att inom 
Timmele socken främja kulturella och sociala intressen. I årsredovisningen för 2019 
framkom att det på grund av att det tidigare år beviljades anslag överstigande det fria egna 
kapitalet delades det under år 2019 inte ut några nya anslag enligt ändamålen. I årsrapporten 
för 2020 framkommer att det fria egna kapitalet nu har återställts och anslag har beviljats 
med försiktighet under året.  
 
Revisorerna har inte funnit några skäl till anmärkning och tillstyrker att stiftelsens styrelse 
beviljas ansvarsfrihet.  
 
Beslutsunderlag 
1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2020 
 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molanders Minne 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen  
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Org.nr 865500-2619

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne får harmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen Adolf Molanders Minne är en avkastningsstiftelse.

Fondens medel förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, alla boende och mantalskrivna i
Timmele. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Ulricehamns Kommun.

Styrelsen har haft två protokollförda möten.

Stiftelsen har sitt säte i Timmele.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen som har sitt ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom

hembygdsvård, yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och

biblioteksverksamhet, främjande av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och
friluftsplatser, lämna stöd till ideellt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse

och dylikt.

Stiftelsen bedöms efter de allmänna beskattningsregler som tillämpas för ideella föreningar med flera. I

de fall stiftelsen har kvalificerat allmännyttigt ändamål kan verksamheten vara skattebefriad. Styrelsens

bedömning är att stiftelsen uppfyller kraven för skattefrihet och anser att stiftelsen är skattebefriad för

sina inkomster från kapitalförvaltningen.
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Väsentliga Izändelser under räkenskapsåret

Det fria kapitalet har nu återställts och anslag har beviljats med försiktighet under året.

Stiftelsens kapital består av bankmedel samt l 696 535 kr placerade i Swedbank Robur Fonder AB-

Stiftelsefond Utd.

Fondens marknadsvärde vid årets ingång var 1 722 524 kr och är vid årets utgång 1 747 562 kr.

Marknadsvärdet vid årets utgång är högre än anskaffningsvärdet.

Utdelning har totalt skett med 40 000 kr enligt nedan stående förteckning:

Namn Belopp Ändamål
Alfred Svensson 5 000 Högskolestudier

Leo Sandberg 3 500 Gymnasiestudier
Matilda Karlsson 2 000 Gymnasiestudier

Sanna Emilsson 2 000 Gymnasiestudier

Elias Swarén 2 000 Gymnasiestudier

Timmele GOIF 12 000 Föreningsbidrag

Equmenia Timmele 12 000 Föreningsbidrag

Timmele Hembygdsförening 1 500 Föreningsbidrag

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016

Huvudintäkt  -  utdelning fond 88 90 83 86 86

Resultat efter finansiella poster 44 256 -60 25 -2

Soliditet (%) 98,9 99,0 99,1 98,9 99,0

Eget kapital 1 9ll 1 906 l 651 1 711 1 686

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning

Stiftelsens intäkter

Utdelningar

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not

2

2020-01-01

-2020-12-31

88 361

88  361

-34  682

-9  246

-43  928

44 433

-108

-108

44 325

44 325

44  325
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2019-01-01

-2019-12-31

89 962

89 962

-24 583

-9  629

-34 212

55  750

199 789

0

199 789

255 539

255 539

255 539

0/
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

K  orçfristiga fordringar

Övriga fordringar

Summa  kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa  kassa och bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

3

2020-12-31

l 696  535

l  696  535

1  696  535

3 601

3  601

232 233

232 233

235 834

1 932  369
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2019-12-31

l  696  535

1  696  535

l 696  535

207

207

229 059

229 059

229  266

1 925  801

62/
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Balansräkning

EGET KAPITAL  OCH SKULDER

Eget  kapital

B  umlet eget  kapital

Bundet fondkapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt eget  kapital

Fritt fondkapital

Fritt  eget  kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget  kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa  kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL  OCH  SKULDER

4

2020-12-31

1  776 956

1 776  956

133 642

133  642

1 910 598

3  646

18  125

21  771

1 932 369
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2019-12-31

l 772 631

1772 631

133  642

133 642

1 906 273

4  028

15  500

19  528

1 925  801

Ca
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdeñnitioner
Huvudintäkt -utdelning fonder

Årets utdelning från fond.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men fore bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Eget kapital

Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Qø
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Not  2  Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ack. nedskrivningar till marknadsvärde

Årets återföring av nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 4 Eget kapital

Belopp vid

räkenskapsårets början

Beviljade anslag

Årets resultat
Omfört till/från bundet

eget kapital

Kapitalisering

Belopp vid

räkenskapsårets slut

Bundet eget

kapital

1772  631

4 325

1  776 956

Fritt eget

kapital

133 642

-40 000

44 325

-4 325

133 642

2020

0

2020-12-31

l 696 535

l 696 535

1 696 535

Totalt

l 906 273

-40 000

44 325

O

1 910 598
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2019

0

2019-12-31

l 696 535

1  696 535

-199 789

199 789

0

1 696 535
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Timmele 2021 / /L?

 
/Za/4.

Åke Karlsson

Doris Johansson

 

Thomas Landström

Mim/E...
Markku Timonen

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021  8  /b

 
Anders Neuman

Revisor

Dag/EV L
Peter Karlss

Auktoriserad revisor

BDO Göteborg AB

/ á ’99/7
(’;/~'' ~//>9

ngrid Isaksson

Revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till  styrelsen  i  Stiftelsen Adolf Molanders  Minne

Org.nr. 865500-2619

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen  Adolf

Molanders Minne för år  2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den  31

december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt

ârsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Vi är

oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa

krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas

och att den ger en rättvisande bild enligt ârsredovisningslagen.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för

bedömningen av Stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt dritt tillämpas dock inte om

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för

att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som

användare fattar med gmnd i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

-  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken

för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

oegentligheter är högre än for en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, eñersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller

åsidosättande av intern kontroll.

-  skaffar vi oss en förståelse av den del av Stiftelsens interna

kontroll som har betydelse för vår revision för att utfonna

granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den

interna kontrollen.

'  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen

och tillhörande upplysningar.

-  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om Stiftelsens förmåga att fortsätta

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fasta

uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta

verksamheten.

-  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama, och om

årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste infonnera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de eventuella betydande bristeri den interna kontrollen

som vi identifierat. ä:
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IBDO
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen  Adolf Molanders

Minne för âr 2020.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandct eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs_ närmare i avsnittet "Revisoms ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt

uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

-  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen, eller om det ñnns skäl för entledigande, eller

-  på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
Stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande.

Borås den  8  juni  2021

BDO Göteborg AB

Dag L.
eter Karlsson

Auktoriserad revisor
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Till

Stiftelsen Adolf Molanders minne och

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år  2020  avseende stiftelsen Adolf Molanders minne.

Vi har granskat om urkunden följts samt om sammanställningen av räkenskapema för  2020

upprättats i enlighet med Stiftelselagens (1994:  1220) bestämmelser. Granskningen har utförts

i enlighet med god revisionssed.

Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Vi tillstyrker att Stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Ulricehamn,

den 22 juni  2021 H den 22 juni  2021

/  ,W/  "“_~ Z i  (9,2, r)/7
.— I 4 / z

Arffäs Neuman Ing/Kd Isaksson
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§  
 

Delårsrapport januari-augusti 2020 Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund 
Dnr 2020/609 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för egen del 
godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att översända densamma 
till medlemskommunerna för beslut.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-31 från kanslichef 
2 § 54 Delårsrapport januari - augusti 2020 
3 Delårsrapport, ärendeunderlag, utskick 
4 Revisorernas utlåtande delårsbokslut 
5 Revisorernas Rapport granskning av SÄRFs delårsrapport 2020_slutlig 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-31 

Tjänsteskrivelse Delårsrapport januari-augusti 2020 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund 
Diarienummer 2020/609, löpnummer 3968/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Delårsrapporten godkänns och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för egen del 
godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att översända densamma 
till medlemskommunerna för beslut.  
 
Ärendet 
Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har beslutat att för egen del 
godkänna delårsrapport för perioden januari – augusti 2020 samt att översända densamma 
till medlemskommunerna för beslut.  
 
Tidigare har delårsrapporten hanterats som ett informationsärende utifrån 
kommunallagen,11 kap 16 § KL.  Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som 
upprättats enligt 9 kap. 1 § lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Paragrafen innebär 
att minst en delårsrapport, som ska upprättas, ska behandlas av fullmäktige. Paragrafen 
motsvarar 8 kap. 20 a § KL (prop. 2003/04:105 s. 27). Bestämmelsen innebär inget krav på 
att fullmäktige formellt ska godkänna rapporten. 
 
SÄRF:s revisorsgrupp har nu förmedlat att delårsrapport ska beslutas av 
medlemskommunerna och inte av direktionen själva med hänvisning till SKR:s skrivelse om 
kommunala samverkansformer där det står följande: I Kommunallagen finns krav på att en 
delårsrapport ska upprättas av kommunalförbund och delårsrapporten ska bedömas av 
medlemskommunernas fullmäktige och inte av direktionen själva. Således kommer 
delårsrapporten att behöva beredas av kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten är inte ett eget ärende utan ska enbart biläggas 
delårsrapporten. 
 
Beslutsunderlag 
1 § 54 Delårsrapport januari - augusti 2020 
2 Delårsrapport, ärendeunderlag, utskick 
3 Revisorernas utlåtande delårsbokslut 
4 Revisorernas Rapport granskning av SÄRFs delårsrapport 2020_slutlig 
 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF  
 
 
 

Lena Brännmar  
Kanslichef  
Kommunledningsstaben  
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1 Inledning 
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna 
ska även bedöma om delårsbokslutet är förenligt med de mål som Direktionen 
fastställt.   
 
Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av 
delårsbokslutet inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts 
av Borås Stads Revisionskontor och redovisas i innevarande rapport.   
 
Delårsrapporten och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive 
medlemskommuns Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge 
Kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta 
verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 

1.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att pröva om delårsrapporten och räkenskaperna är 
rättvisande. Granskningen ska ge revisorerna underlag för sin delårsbedömning. 
Delårsgranskningen ska besvara följande revisionsfrågor:  
 

 Är delårsrapporten upprättad enligt gällande lagstiftning, rekommendationer 

och god redovisningssed? 

 Ger delårsrapporten en rättvisande bild av resultat och ställning för förbundet?   

 Ger delårsrapporten en samlad bedömning om huruvida 

resultat/måluppfyllelse kommer att kunna uppnås? 

 Finns större bedömningsposter eller komplexa transaktioner som behöver 

särskild uppmärksamhet inför årsbokslutet? 

1.2 Revisionskriterier 
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal 
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verksamhet samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendation (RKR) R17 om 
Delårsrapport. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning.  

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 
Direktionen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ansvarig. 

1.4 Metod   
Granskningen har grundats på analys av resultat- och balansräkning samt utökad 
granskning av poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och 
ställning. Granskningen har innefattat att granska ett urval av underlag och annan 
information i räkenskapssammandraget samt att pröva de redovisningsprinciper som 
använts i verksamheten. Granskningen har genomförts med utgångspunkt i en risk- 
och väsentlighetsanalys, där insatser koncentrerats till områden där risken för 
väsentliga fel är störst. Bedömning av om delårsrapporten är rättvisande har 
genomförts.  
 
Granskningen är genomförd med kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat 
systemstöd.1 Granskning av fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har 
genomförts. Stickprov av konton med större avvikelser mellan delåren 2019 och 2020 
har utförts.  
 
En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. 
Vidare har avstämningar och kontroll av anläggningsreskontran, moms- och 
skatteredovisning utförts. En redogörelse av pensionsavsättning och prognos har 
avhandlats.  
 
Intervju och avstämning har skett med förbundets ekonomiavdelning.   

1.5 Projektorganisation 
Stefan Sjöblom är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Sandström.  

 
1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö 
och Revisionsenheten i Sörmlands läns landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av 
delårsbokslut och årsredovisning   
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2 Granskningsresultat 

2.1 Lagar och rekommendationer   
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
kommunalförbund minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild 
redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets 
början. En årsprognos ska ingå.2  
 
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 
Upplysning ska lämnas om förhållanden som är viktiga för bedömningen av 

 
2 LKBR, Kap 1. 3§ 
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förbundets resultat eller ställning och händelser av väsentlig betydelse för förbundet 
som har inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut.3 
 
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret. I förarbetena anger regeringen att delårsrapporten är ett viktigt 
styrdokument som används av fullmäktige för uppföljning av ekonomi och 
verksamhet.4 Delårsrapporten ska enligt kommunallagen (KL) 11 kap. 16 § 
överlämnas till revisorer och kommunfullmäktige senast två månader efter 
rapportperiodens slut.5 
 
Delårsrapporten ska innehålla:6 

 en resultaträkning 
 en balansräkning 
 en förenklad förvaltningsberättelse 

 
I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat 
under rapportperioden.  
 
Enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation R17 som berör 
delårsrapport kan förbundet välja att i mindre omfattning än i årsredovisningen 
tillhandahålla information i sin delårsrapport. Delårsrapporten ska också enligt RKR 
R17 innehålla en samlad men översiktlig beskrivning av drifts- och 
investeringsverksamhet.7 
 
Samma redovisningsprinciper som används i årsredovisningen ska tillämpas vid 
upprättandet av delårsrapporten.8 
 

 
3 RKR R 17 
4 Ibid 
5 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och 
Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 141 
6 LKBR, Kap 13. 2§ 
7 Kommunal bokförings- och redovisningslag, kommentarer och tolkning, Eriksson, Haglund och 
Tagesson Studentlitteratur (2019) sid 142 
8 Ibid 
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Enligt bestämmelserna i kommunallag (2017:725) ska revisorerna bedöma om 
resultatet i delårs-rapporten är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om och 
om den uppfyller lagstiftarens krav och Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendationer (RKR) avseende innehåll och utformning.  
 
Direktionens delårsrapport och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge respektive 
kommunfullmäktige underlag för uppföljning och styrning av den fortsatta 
verksamheten under året, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas.  

2.2 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed  
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed.  
 
Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan 
delårsbokslutets transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga 
bokslutsjusteringar har bokförts i redovisningssystemet. 

2.2.1 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående 
bokslut. 

2.3 Resultat- och balansräkning 
Enligt 13 kap. 3 § LKBR ska för varje post eller delpost i resultaträkningen i en 
delårsrapport redovisas belopp för motsvarande period under närmast föregående 
räkenskapsår, prognos för resultatet för räkenskapsåret och budget för innevarande 
räkenskapsår. 
 
I samma paragrafs andra stycke anges att för varje post eller delpost i 
balansräkningen i en delårsrapport ska redovisas belopp för motsvarande post för 
närmast föregående räkenskaps utgång.  
 
Uppställningen i delårsrapporten bör överensstämma med resultaträkning och 
balansräkning enligt årsredovisningen för det närmast föregående räkenskapsåret. 
Delårsrapporten bör också innehålla jämförelsesiffror för motsvarande period 
föregående år.  
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SÄRF upprättar sin delårsrapport per 31 augusti vilket är en period av åtta 
månader. Detta är inom den tidsram som LKBR stipulerar.  
 
Delårsrapporten innehåller: 
  

 Resultaträkning 
 Balansräkning 
 Balansräkning per den aktuella delårsperiodens slut  
 Jämförelsetal för närmast föregående räkenskapsårs utgång 
 Resultaträkning för delårsperioden med jämförelsetal för motsvarande period 

närmast föregående räkenskapsår 
 Helårsprognos 
 Årsbudget 

 
Uppställningarnas form beträffande resultat- och balansräkningar för SÄRF 
överensstämmer med uppställningen i senaste årsredovisningen.   

2.4 Förvaltningsberättelse 
Enligt RKR R17 behöver inte delårsrapporten innehålla en fullständig 
förvaltningsberättelse, utan bara en förenklad förvaltningsberättelse.  
 
Delårsrapportens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning 
samt den ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. 
Revisionskontoret bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över 
utvecklingen av SÄRF:s verksamhet, upplysning om ekonomi och ställning, 
händelser av väsentlig betydelse, förväntad utveckling samt andra förhållanden av 
vikt.  
 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen om god 
ekonomisk hushållning kommer uppnås och följts i enlighet med RKR R17. 
Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i SÄRF:s delårsrapport 
innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen i allt 
väsentligt är deskriptiv. I delårsrapporten genomför Direktionen en samlad 
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bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås under 
2020.  

2.5 Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) redovisar ett överskott på 5,2 mnkr 
för perioden 1 januari 2020 till 31 augusti 2020, vilket innebär ett positivt resultat om 
6,7 mnkr jämfört med budget för samma period.  
 
Överskottet beror i huvudsak på att medlemsbidraget har höjts med 3,1 % men 
verksamhetens övriga intäkter samt kostnader är lägre än föregående år med 
anledning av pågående pandemi. Intern utbildning och övning har inte kunnat 
genomföras enligt plan vilket ger en lägre kostnad för perioden men är kritisk för 
verksamheten, skriver SÄRF i delårsrapporten. För delar av verksamheten kommer 
ökad satsning på utbildning och övning att bli nödvändigt under kommande år vilket 
kommer att höja kostnaden under åren 2021 och 2022. Därutöver har en omvärdering 
av pensionsskulden gjorts. Det pågår en generationsväxling inom förbundet. Vid tiden 
för delårsbokslutet hade två medarbetare av nio som uppnått pensionsålder avgått 
med avtalspension (SAP-R).  
 
För helåret 2020 redovisar SÄRF en prognos om överskott på 2 mnkr, vilket är ett 
överskott om 4,3 mnkr jämfört med budget.   
 
Revisionskontorets uppdrag är att bedöma om delårsrapportens ekonomiska resultat 
är förenligt med Direktionens beslut om finansiella mål och om verksamheten bedrivs 
i enlighet med fastställda mål. 
 
Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt 
rambudget. Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är 
nollresultat varje enskilt år. I beslutad rambudget ingår kostnad för SAP-R (Särskild 
Avtalspension inom Räddningstjänst) enligt prognos per föregående årsskifte.  
 
Revisionskontoret noterar att det finansiella målet om ett nollresultat prognostiseras 
att uppnås.  
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2.6 Måluppfyllelse  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds målarbete 
Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska vara i balans och att budget och 
flerårsplan ska innehålla finansiella mål, samt mål och riktlinjer för verksamheten. 
Målen ska följas upp kontinuerligt, och det är Direktionens ansvar att i 
delårsrapporten och årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen.  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänsts (SÄRF) förbundsordning utgör grunden för 
förbundets verksamhet och fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. 
Direktionen beslutar om ett handlingsprogram som reglerar målsättning och 
ambitioner för SÄRF för varje mandatperiod.  
 
Direktionen tog beslut 6 december 2019 om handlingsprogrammet för perioden 2020-
2023.  
Handlingsprogrammet syftar till att vara ett strategiskt styrdokument för SÄRF som 
kan anpassas utefter rådande förhållanden och förändringar som sker i samhället. 
Programmet beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet samt 
drar upp breda riktlinjer för de kommande fyra åren. De övergripande målen i 
handlingsprogrammet bygger på räddningstjänstens uppdrag som bryts ned till mål i 
årliga verksamhetsplaner.  
 
Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i 
samhället för perioden 2020-2023. Hur detta ska genomföras beskriver SÄRF i den 
årliga verksamhetsplanen.9  
De fyraåriga säkerhetsmålen (totalt 12 stycken) är uppdelade i tre kategorier; före 
händelse, under händelse och efter händelse. Varje säkerhetsmål är uppdelat på ett 
eller flera årliga prestationsmål. Prestationsmål för 2020 fastställdes av Direktionen 6 
december 2019 i Verksamhetsplan och internbudget för 2020. Sammantaget 
fastställdes 24 prestationsmål för 2020 uppdelat på kategorierna; före händelse (11 
st.), under händelse (9 st.) och efter händelse (4 st.). 
  

 
9 SÄRF Handlingsprogram 2020-2023, beslutad av Direktionen 6 juni 2019 
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I delårsredovisningen redovisas uppföljning och utfall av prestationsmål per 31 
augusti 2020 i sammanfattad form. I uppföljningen framgår säkerhetsmålen som gäller 
för perioden 2020-2023 samt de prestationsmål som är beslutade för 2020.   
 
Samtliga beslutade prestationsmål i verksamhetsplanen följs upp tillsammans med en 
skattning av måluppfyllelsen/genomförandet. Förbundet genomför även en skattning i 
% av hur stor del av målet som är uppfyllt fram till 31 augusti 2020 och en prognos 
över genomförandet för helåret 2020.    
 
Måluppfyllelsen per 31 augusti 2020 redovisas i enlighet med nedanstående: 
 
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Före händelse 
 
0  11  0  

  av 11 prestationsmål 2020 
 
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Under händelse 
 
0  6  3  

  av 9 prestationsmål 2020  
 
Förbundets prestationsmål 2020 för säkerhetsmål, Efter händelse 
 
0  3  1  

  av 4 prestationsmål 2020 
 
 
Sammantaget redovisar förbundet i delårsrapporten följande måluppfyllelse per 31 
augusti 2020 

0  
2
0  4  

      av 24 prestationsmål 
2020 

         
 
Sammantaget är 20 av 24 prestationsmål inte uppfyllda per 31 augusti 2020. 
Förbundet skattar i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett till 61 % uppfyllt 
dittills under året. Prognosen för helåret 2020 är att uppfyllandegraden kommer öka 
till 88 %. Prestationsmål som förbundet uppskattar att de inte helt kan uppnå under 
året (totalt 10 prestationsmål) förtydligas med kommentarer om orsaken till 
förhållandena och förbundets planerade åtgärder.  

https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
https://web.stratsys.se/Login76/ScorecardView.mvc?KeyId=35&MenuContainerId=285
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Förbundet har under året arbetat med samtliga prestationsmål. På grund av den 
rådande corona situationen (Covid-19) har exempelvis brandstationen på 
Olovsholmsgatan i Borås varit stängd för externa besökare. Aktiviteter med fysisk 
närvaro såsom övning och utbildning kommer inte kunna genomföras enligt plan 
under 2020 menar förbundet. Vidare menar förbundet att utförandet av många 
aktiviteter har behövts planerats om på grund av Covid-19.   

2.7 Fördjupad granskning  
Under hösten genomförs en granskning av hyressättning av SÄRFs 
verksamhetsfastigheter.  Granskningens övergripande syfte är att granska hur 
principerna för hyressättning, renoveringar, nybyggnationer och nyetableringar av de 
lokaler SÄRF hyr i medlemskommunerna ser ut.   
Granskningen kommer bland annat belysa hur modellen för lokalkostnadsberäkning 
för SÄRF:s lokaler ser ut i respektive medlemskommun. Granskningen kommer att 
genomföras genom dokumentstudier och intervjuer med berörda tjänstemän inom 
varje medlemskommun och på SÄRF. Granskningen utförs av en oberoende konsult 
från bolaget EY. Granskningen påbörjas i september 2020 och beräknas vara klar i 
december 2020. Resultatet redovisas i form av en rapport. De förtroendevalda 
revisorerna i SÄRF är mottagare av rapporten.   

2.8 Intern kontroll 
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt 
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som 
antagits av Direktionen 20 mars 2020. Förbundet har genomfört en riskanalys som 
grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 13 oktober 2017 
antagit en policy för intern styrning och kontroll.  
 
SÄRF redovisar uppföljningen av intern kontroll i årsredovisningen.   
 
Intern kontroll löner  



12

Som en del av granskningen av förbundets interna kontroll har Revisionskontoret 
gjort en genomgång av förbundets löneprocess. I genomgången har bland annat 
verksamhetsföreträdare intervjuats.  
 
SÄRFs process för löner ser enligt de intervjuade ut enligt nedanstående:  

 SÄRF har attestering av närmsta chef för all personal.  
 På heltid går närmsta chef in i tidssystemet Flex och attesterar månaden 
 På deltid gör respektive platschef granskning och attest av registrerade tider i 

systemet Hogia PBM för all sin personal. Sektionschef RiB attesterar därefter 
alla övriga löneunderlag (exempelvis sjukrapporter eller andra underlag) med 
signatur på papper. Sektionschef RiB signerar överföringslista från Hogia PBM 
till Hogia Lön.  

 Utskrivna preliminära avräkningar från Hogia lön, d.v.s. 
lönespecifikation/person utskrivna på listor, kontrolleras av lönehandläggare 
mot underlag samt attesterar de på sista sidan av respektive 
kår/avdelning/kategori, för deltid byter man med varandra d.v.s. kontrollerar 
varandras kårer.  

 Avräkningarna tillsammans med utskrivna rapporter såsom bokföringsorder, 
bankutbetalning, semesterskuldsberäkning osv lämnas till ekonomichef som 
granskar och attesterar varje kår/avdelning/kategori samt fyller i respektive 
bruttosumma i filen ”Bruttolön”, se bifogad fil. I filen kontrolleras månadens 
summa per kategori med tidigare månader, totalsumman kontrolleras mot 
tidigare år och budget. I filen räknas även ut månadens beräknade PO-avgiften 
som kan stämmas av mot Trigger när den körs senare i månaden samt ser man 
utvecklingen av semesterdagar. 

 Samtliga rapporter attesteras av ekonomichef som för över bokföringsfil till 
Agresso samt bankfil till Nordea. För att bankfilen ska gå till utbetalning gör 
ekonomichef bemyndigande i Internetbanken. Backup för ekonomichef för 
bokföringsfil (som kräver behörighet i Agresso) är ekonomihandläggare och för 
bankfil inklusive bemyndigande är (som kräver inloggning och behörighet i 
Internetbanken) ekonomihandläggare, kanslichef och förbundsdirektör. 

 
Revisionskontoret noterar att internkontrollen avseende lön består av kontroller och 
attester i flera led.  
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2.9 Övriga iakttagelser  
Revisionskontoret noterar att SÄRF under februari fått viss ränta på det egna kapitalet 
om 56,9 miljoner10 som är insatt hos internbanken i Borås Stad. På grund av 
coronapandemin har samhällsekonomin påverkats och räntor har ändrats. För 
närvarande är räntan noll procent på det egna kapitalet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Sammanfattande bedömning 
I granskning av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds delårsbokslut 31 augusti 
2020 ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är 
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Kommunallagen ställer inte samma 
krav på granskning av en delårsrapport som på en årsredovisning. Revisorernas 
bedömning baseras på en genomgång av Direktionens redovisning och analys i 
delårsrapporten, och på en översiktlig granskning av Direktionens delårsbokslut.  

 
10 SÄRF Delårsrapport 2020, sid 14.  
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Förbundets revisorer bedömer att SÄRF:s delårsrapport i huvudsak är upprättad i 
enlighet med God redovisningssed, lag om kommunal bokföring och redovisning, 
kommunallagen och RKR R17. Vidare konstateras att förbundets delårsrapport är 
upprättad i enlighet med de krav som finns gällande uppställningsformer för 
resultat- och balansräkningar. Delårsrapporten innehåller en förenklad 
förvaltningsberättelse och lämnar upplysning om finansiella mål. Resultatet för 
perioden är ett överskott om 5,2 mnkr. För helåret 2020 redovisar SÄRF en prognos 
om överskott på 2 mnkr, vilket är ett överskott om 4,3 mnkr jämfört med budget. 
Revisorerna noterar att prognosen som lämnas inom ramen för delårsbokslutet 
innebär att det finansiella målet prognostiseras att uppnås under året.  
 
Sammantaget konstateras att SÄRF i sin delårsrapport per 31 augusti 2020 
genomfört uppföljning avseende samtliga 24 prestationsmål som Direktionen 
fastställt för 2020. Sammantaget är 20 av 24 prestationsmål inte uppnådda. 
Förbundet skattar i delårsrapporten måluppfyllelsen totalt sett till 61 % som 
genomfört hittills under året. Prognosen för helåret 2020 är att uppfyllandegraden 
kommer öka till 88 % uppfyllandegrad. Aktiviteter där förbundet skattat att 
prestationsmålet riskerar att inte helt kunna uppfyllas under året (totalt 10 
prestationsmål) förtydligas med kommentarer om orsaken till förhållandena och 
förbundets planerade åtgärder. Det är den pågående coronapandemin som bland 
annat gör det svårt för förbundet att genomföra aktiviteter med fysisk närvaro 
såsom övning och utbildning.  
 
Revisorerna bedömer att Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund inom ramen för 
delårsbokslutet redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin 
förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verksamhet 
utvecklats under året. Samtliga av Direktionens särskilda aktiviteter följs upp på ett 
enhetligt sätt i delårsrapporten och revisorerna bedömer mot denna bakgrund att 
redovisningen av verksamhetsresultatet i delårsrapporten i huvudsak är förenlig 
med de mål som Direktionen beslutat om.   
 
Borås 29 oktober 2020 
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_________________________ 
Andreas Ekelund,  
Revisionschef, Revisionskontoret  
Borås Stad 
 
 
 
________________________ 
Stefan Sjöblom 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret 
Borås Stad



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen  
2021-09-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Revidering av arkivreglemente (2021) 
Dnr 2021/394  
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Arkivreglemente antas och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 
  
Sammanfattning 
Arkivreglemente anger tillsammans med arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (SFS 1991:446) de bestämmelser som gäller för arkivvården i Ulricehamns 
kommun. Reglementet meddelas med stöd av 16 § AL. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-25 från kanslichef 
2 Arkivreglemente (2021) 
3 Arkivreglemente (2017) 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Arkivreglemente antas och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-25 

Tjänsteskrivelse Revidering av arkivreglemente 
Diarienummer 2021/394, löpnummer 2538/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Arkivreglemente antas och ersätter tidigare antaget arkivreglemente. 
 
Sammanfattning 
Arkivreglemente anger tillsammans med arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (SFS 1991:446) de bestämmelser som gäller för arkivvården i Ulricehamns 
kommun. Reglementet meddelas med stöd av 16 § AL. 
 
Ärendet 
Arkivreglemente anger tillsammans med arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och 
arkivförordningen (SFS 1991:446) de bestämmelser som gäller för arkivvården i Ulricehamns 
kommun. Reglementet meddelas med stöd av 16 § AL. 
 
Arkivreglementet har anpassats utifrån att Ulricehamns kommuns verksamhetsorienterade 
dokumenthanteringsplan ersatts av en processorienterad informationshanteringsplan. 
Vidare har reglerna kring utlån av allmän handling ur Ulricehamns kommuns arkivbestånd 
skärpts. 
 
Beslutsunderlag 
1 Arkivreglemente (2021) 
2 Arkivreglemente (2017) 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
 
 
 

Lena Brännmar Anna Engman Engberg 
Kanslichef Arkivarie 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
  

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrdokument

                                              

ARKIVREGLEMENTE 
 

  

ANTAGET AV: [Klicka här och skriv] 
DATUM: 2021-06-29 
GÄLLER FRÅN OCH MED: [Fyll i datum enligt ÅÅÅÅ-mm-dd] 
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Kanslifunktionen  
GÄLLER TILL OCH MED: [Fyll i år enligt ÅÅÅÅ]  



 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra styrdokument 

[Normerande] 

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

[Aktiverande] 

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



 
 
 
 
3

Innehåll 
 

1 Inledning     4 
2 Syfte      4 
3 Tillämpningsområde     4 
4 Verksamheternas arkivansvar    4 
5 Arkivmyndigheten     5 
6 Arkivredovisning     5 
7 Informationshanteringsplan    6 
8 Rensning      6 
9 Gallring      6 
10 Bevarande och överlämning till arkivmyndighet   7 
11 Arkivbeständighet och förvaring    7 
12 Utlåning      8 

 

 



 
 
 
 
4

1 Bakgrund 
Ulricehamns kommuns arkivreglemente är ett lokalt regelverk för tillämpning av arkivlagen 
(AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446). Reglementet meddelas med stöd 
av 16 § AL. 

2 Syfte 
Ulricehamns kommuns arkivreglemente är det styrdokument som ligger till grund för 
informationshanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning och syftar till att 
fastställa hur arkivhantering och arkivvård ska ordnas inom Ulricehamns kommun. 
Arkivreglementet ska också tydliggöra hur ansvaret för arkivhanteringen och arkivvården är 
fördelat mellan de kommunala verksamheterna och kommunstyrelsen. 

Arkivreglementet ska alltid vara uppdaterat. Uppdatering sker vid snarast möjliga och 
lämpliga tidpunkt när det inom den kommunala organisationen uppstår förändringar som 
påverkar arkivreglementet. 

 

3 Tillämpningsområde (1 § AL) 
Ulricehamns kommuns arkivreglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens alla 
nämnder och verksamheter. Detta reglemente gäller även för kommunens helägda 
aktiebolag. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 

 

4 Verksamheternas arkivansvar (4 § AL) 

Varje verksamhet ansvarar för att dess arkiv, samt av verksamheten övertagna arkiv vårdas i 
enlighet med arkivlagen och på det sätt som föreskrivs av detta reglemente. 
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5 Arkivmyndigheten (7–9 §§ AL) 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Ulricehamns kommun. Arkivmyndigheten utövar 
tillsyn över att de kommunala verksamheterna fullgör sina skyldigheter beträffande 
arkivbildningen och dess syften, samt över den kommunala arkivvården. Kommunstyrelsen 
kan i egenskap av tillsynsutövande myndighet efterfråga en rapport från förvaltningen. 

Till arkivmyndighetens förfogande finns ett kommunarkiv. Kommunarkivet är 
arkivmyndighetens verkställande organ och ska som sådant implementera en 
kommungemensam hantering av arkiv- och informationshanteringsfrågorna. 
Kommunarkivet förvarar och vårdar de kommunala arkivbestånd som ska bevaras i ett 
centralarkiv. Kommunarkivet ska främja arkivens tillgänglighet och deras användning i 
kulturell verksamhet och forskning, och får även ta emot enskilda arkiv av betydelse för den 
lokala kulturhistorien. 

Kommunarkivet har sin organisatoriska tillhörighet hos kanslifunktionen, där arkivarie 
ansvarar för det praktiska arbetet med arkivfrågor, såsom framtagande av styrdokument och 
rutiner och vård av centralarkiv. Arkivarie ska ha en rådgivande och stöttande roll gentemot 
arkivmyndigheten och övriga kommunala verksamheter i arkivfrågor. 

 

6 Arkivredovisning (6 § 2 p AL) 

Tranemo kommun ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en 
arkivförteckning, båda kommungemensamma. 

Arkivbeskrivningen ska spegla kommunens organisation från tidpunkten för senaste större 
omorganisation, dess processer och arkivets struktur. Arkivbeskrivningen ska upplysa om 
vilka som ansvarar för verksamheternas arkivvård och informationshantering och syftar till 
att ge allmänheten, förtroendevalda och tjänstepersoner den inledande orientering som krävs 
för att den mer detaljerade arkivförteckningen ska bli användbar. 

Arkivförteckningen är ett inventarium över det informationsbestånd som verksamheterna 
har i sitt förvar. Syftet med förteckningen är att möjliggöra eftersökning av och åtkomst till 
information, samt fixera arkiven och minska risken för informationsförlust. 

Arkivmyndigheten ansvarar, genom arkivarie, för att arkivbeskrivning och arkivförteckning 
upprättas. 
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7 Informationshanteringsplan (6 § 1, 4–5 
p AL) 

Varje verksamhet ska kartlägga all den information som inkommer eller upprättas inom 
ramen för verksamhetens processer, och redovisa dessa i en kommungemensam 
informationshanteringsplan. 

Informationshanteringsplaner är inte obligatoriska enligt arkivlagen, men 
kommunfullmäktige fastslår i och med detta reglemente att en kommungemensam 
informationshanteringsplan ska finnas. Informationshanteringsplanen behövs för att de 
kommunala verksamheterna ska upprätthålla en effektiv informationsstyrning, och för att 
följa arkivlagens krav på att bevara, ordna och vårda arkiv på ett sådant sätt att rätten att ta 
del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, 
samt forskningens behov tillgodoses (3 § AL, 4 p OSL). 

Informationshanteringsplanen ska vara processorienterad och tydligt beskriva vilka lagrum 
som informationen omfattas av, om informationen ska bevaras eller gallras, var 
informationen förvaras, hur den är ordnad, om den är belagd med sekretess och när den ska 
överlämnas till kommunarkivet för slutförvaring. 

I processer där Ulricehamns kommun samarbetar med andra kommuner och där 
information upprättas, inkommer eller förvaras för Ulricehamns kommuns räkning följs 
dessa kommuners senast antagna informationshanteringsplan. Denna begärs ut från 
respektive kommun i samband med att avtal upprättas. 

En informationshanteringsplan som fastställts av kommunstyrelsen är att betrakta som ett 
gallringsbeslut. 

Informationshanteringsplanen revideras årligen eller vid behov. Kanslichef har delegation på 
revidering av informationshanteringsplanen. 

 

8 Rensning (6 § 4 p AL) 
Information som inte tillför sakuppgift till ett ärende, till exempel utkast och 
minnesanteckningar, ska rensas bort eller på annat sätt avskiljas från de allmänna 
handlingarna. Pappershandlingar ska befrias från gem, tejp, häftklamrar, plastfickor och 
annat material som kan verka skadande. Rensning ska genomföras senast i samband med att 
ett ärende färdigställs, och av en person med god kännedom om informationens betydelse för 
förståelsen av ett ärende. 

 



 
 
 
 
7

9 Gallring (10 § AL) 

Gallring innebär att information förstörs på ett sådant sätt att den inte kan återskapas, och 
ska ske i enlighet med hanteringsanvisningen i gällande informationshanteringsplan. I 
informationshanteringsplanen ska det tydligt framgå vilken information som ska gallras och 
hur lång gallringsfristen är. Gallringsbar information hanteras på verksamhetsnivå och 
överlämnas inte till kommunarkivet. 

 

10 Bevarande och överlämning till 
arkivmyndighet 

Slutlig förvaring av bevarandeinformation, oavsett lagringsmedia, sker i kommunens 
centralarkiv. Arkivmyndigheten ensam ansvarar för slutförvaring av information om inte 
kommunfullmäktige fattar beslut om annat. 

Vid överlämning av information från en verksamhet till kommunarkiv övergår ansvar för 
förvaring och vård på arkivmyndigheten. 

Arkivmyndigheten mottar endast information som hanterats i enlighet med Ulricehamns 
kommuns informationshanteringsplan, det vill säga information som ska bevaras, och som 
före överlämnande rensats, gallrats och ordnats enligt fastställd rutin. Efter överlämning 
övergår ansvaret för den inlämnade informationen på arkivmyndigheten. En leveransreversal 
med tydlig förteckning över all information som överlämnas ska upprättas av inlämnande 
verksamhet och är det kvitto som styrker vad verksamheten lämnat in och vad 
kommunarkivet tagit emot. 

Verksamheter som upphör och inte överförs till annan kommunal verksamhet ska inom tre 
månader ordna och överlämna sina arkiv till arkivmyndighet, om inte fullmäktige beslutar 
något annat. 

 

11 Arkivbeständighet och förvaring (5 § 2 
p och 6 § 3 p AL) 

Information som ska bevaras ska, oavsett lagringsmedium, framställas med material och 
metoder som garanterar informationens beständighet. Informationen ska förvaras under 
betryggande former i skydd från otillbörlig åtkomst och förstörelse.  

Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 
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12 Utlån 

För att minimera risker för skador på eller förlust av information sker utlån av information 
ur kommunarkivet endast i undantagsfall. Huvudprincipen är att arkivarie eller annan 
behörig tjänsteperson förser allmänhet och statlig eller kommunal verksamhet med en kopia 
av den efterfrågade informationen, alternativt förevisar den vid ett besök hos 
kommunarkivet.  

En förutsättning för utlån, tillhandahållande av kopia eller förevisning hos kommunarkivet är 
att detta kan ske i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och 
tryckfrihetsförordningen. 

Vid utlån av information ur kommunarkivet ska kvitto som tydligt anger låntagares namn, 
samt datum för utlån obligatoriskt upprättas. 
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1 Bakgrund 
 
Förutom de i arkivlagen, AL, (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) 
angivna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom 
Ulricehamns kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. 

2 Syfte 
 

Syftet med detta arkivreglemente är att fastställa hur arkivhanteringen och 
arkivvården ska organiseras samt tydliggöra ansvarsfördelningen. 

Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för 
dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.  

Kanslichef på kanslifunktionen ansvarar för att arkivreglementet revideras vid behov, 
vanligtvis vart fjärde år. Sker det förändringar inom organisationen som påverkar 
något i arkivreglementet sker uppdatering så snart det är möjligt och lämpligt.  

3 Tillämpningsområde  
1 § AL 

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges revisorer och 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.   
 
Kommunchef, kommunledningsstaben och sektorerna har ansvar för att handlingar 
arkiveras och förvaras korrekt, i enlighet med detta reglemente.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning är indelad i fyra sektorer; sektor miljö och 
samhällsbyggnad, sektor lärande, sektor service och sektor välfärd, med 
underliggande verksamheter och/eller enheter. Inom kommunledningsstaben finns 
fyra stabsfunktioner; ekonomifunktionen, kanslifunktionen, 
kommunikationsfunktionen och personalfunktionen.  
 
Detta reglemente gäller även för de kommunala bolagen. Ulricehamns kommun har 
tre kommunala bolag som finns samlade under moderbolaget Ulricehamns stadshus 
AB. De kommunala bolagen är; Ulricehamns Energi AB (UEAB), STUBO 
Ulricehamns bostäder AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB).  
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4 Arkivansvar 
4-6 §, 9 § AL 

Kommunchefen, kommunledningsstabsfunktionerna och sektorerna ansvarar för att 
sina arkiv vårdas i enlighet med arkivlagen. När arkivhandlingar överförts till 
kommunens centralarkiv ansvarar arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) för 
arkivvården. 
 
Hos kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska handlingar förvaras i närarkiv, 
innan de överförs till kommunens centralarkiv. För varje närarkiv bör det finnas 
utpekade arkivredogörare som ansvarar för de praktiska arkivvårdande insatserna.  

5 Arkivmyndighet 
7-9 §§ AL 
 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har tillsynsansvar över arkivbildningen och 
arkivvården i kommunen. Kommunstyrelsen kan i egenskap av tillsynsutövande 
arkivmyndighet efterfråga underlag från kanslifunktionen.  
 
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett centralarkiv för vård av det arkivbestånd som 
ska bevaras samt främja tillgänglighet och användning i kulturell verksamhet och 
forskning. Centralarkivet får även ta emot enskilda arkiv av betydelse för den lokala 
kulturhistorien.  
 
Kommunens arkivarie har sin organisatoriska placering på kanslifunktionen och har  
ansvaret för det praktiska arbetet med centralarkivet och arkivfrågor.  

6 Redovisning av arkiv 
6 § 2 p AL 

Kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska redovisa sitt arkiv genom en 
arkivbeskrivning och en arkivförteckning. Arkivbeskrivningen ska ge information 
om vad för slags handlingar som förvaras i närarkiven samt hur arkivet är 
organiserat. Arkivbeskrivningen ska kompletteras av en arkivförteckning, som är en 
systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i närarkiven.  
 
Arkivbeskrivningen ska spegla arbetsuppgifter och organisation från och med 
tidpunkten för senaste större omorganisation, arkivets struktur, samt vilka 
gallringsregler som tillämpas. Arkivbeskrivningen ska upplysa om vilka som ansvarar 
för närarkivets vård. Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, 
förtroendevalda och tjänstemän den inledande orientering som krävs för att den mer 
detaljerade arkivförteckningen ska bli användbar. 
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Arkivförteckningen är ett inventarium över de handlingar som ingår i närarkivet. 
Syftet med förteckningen är att möjliggöra sökning och åtkomst av handlingar samt 
fixera arkivet och därmed minska risken för att handlingar försvinner.  
 
Kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ansvarar för att en arkivbeskrivning och 
arkivförteckning upprättas. Arkivarien ska vara behjälplig vad gäller råd och 
anvisningar. 

För kommunens centralarkiv ansvarar arkivmyndigheten, genom arkivarien, att 
arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas.  

7 Dokumenthanteringsplan 
6 § 1 p AL 

Kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska kartlägga alla de handlingar som 
skapas i respektive verksamhet. Utifrån denna kartläggning ska en 
dokumenthanteringsplan upprättas.  
 
En fastställd dokumenthanteringsplan är att betrakta som ett gallringsbeslut då det i 
den tydligt ska framgå vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. 
Dokumenthanteringsplanen revideras årligen.  
 
Dokumenthanteringsplaner är enligt arkivlagen inte obligatoriska men 
kommunfullmäktige fastlägger i arkivreglementet att en kommungemensam 
dokumenthanteringsplan ska finnas. En dokumenthanteringsplan behövs för att 
kommunchef, stabsfunktioner och sektorer ska kunna åstadkomma en effektiv 
dokumentstyrning och för att kunna uppfylla de krav som ställs i arkivlagen och 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL).  
 
I dokumenthanteringsplanen redovisas samtliga handlingar områdesvis och inom 
varje arbetsrutin. I planen anges bland annat när handlingar ska gallras och om 
handlingar ska bevaras. Arkivarien ansvarar för att årligen sammanställa 
dokumenthanteringsplanen. 

En dokumenthanteringsplan är ej detsamma som en arkivförteckning.  

8 Rensning 
6 § 4 p AL 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt 
avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen ska utföras av en person med god 
kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet exempelvis en 
handläggare. Rensningen ska ske så snart ärendet avslutas och placeras i närarkivet. 
 



 

 
 
 
 
7

I praktiken innebär rensning att handlingarna befrias från material som inte tillför 
sakuppgift, exempelvis olika utkast och minnesanteckningar. Gem, tejp, 
häftklammrar, plastfickor och dylikt ska också rensas. Därefter gallras eller bevaras 
handlingarna. Gallring sker efter angiven gallringsfrist. Handlingar som ska bevaras 
levereras till kommunens centralarkiv. 

9 Bevarande och gallring 
3 §, 10 § AL 
 
Alla handlingar behöver inte bevaras, vissa handlingar gallras efter ett visst antal år 
eller vid inaktualitet. Handlingar som ska bevaras levereras till kommunens 
centralarkiv. Dessa handlingar bevaras i syfte att tillgodose rätten att ta del av 
allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
samt forskningens behov.  
 
Handlingar som ska gallras förstörs då handlingen ej längre ska finnas kvar. I 
dokumenthanteringsplanen ska det tydligt framgå vilka handlingar som ska gallras 
och när, samt vilka handlingar som ska bevaras och när dessa ska levereras till 
centralarkivet. Gallring ska ske innan överlämning från närarkiven till centralarkivet.   

10 Överlämning till arkivmyndigheten 
 

Handlingar som ska bevaras levereras till kommunens centralarkiv. När leveransen 
är genomförd ansvarar arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) för handlingarna. 
 
Av dokumenthanteringsplanen ska det tydligt framgå när handlingar ska överlämnas 
till centralarkivet.  
 
Vid leveransen ska handlingarna vara ordnade i arkivboxar märkta med etiketter. I 
samband med leveransen ska alla handlingar som levereras förtecknas. En 
leveransreversal ska upprättas på att kommunchefen, funktionen eller sektorn 
överlämnat handlingarna och att arkivmyndigheten tagit emot handlingarna. 

11 Arkivbeständighet och arkivförvaring 
5 § 2 p, 6 § 3 p AL 

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som 
garanterar informationens beständighet. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under 
betryggande former för att förhindra att handlingar försvinner eller obehörig 
åtkomst. Närarkiv ska vara låsta och enbart kunna nås av de som arbetar i 
verksamheten. Kommunens centralarkiv ska enbart kunna nås av personal på 
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kanslifunktionen och av arkivarien. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet 
och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 

12 Utlåning 
 

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller 
förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt 
tryckfrihetsförordningen och offentlighet- och sekretesslagens bestämmelser. 

Utlåning av arkivhandlingar får endast ske mot kvitto eller anteckning i låneliggare 
där det ska framgå vem som lånar ut och vem som lånar samt när.  
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§  
 

Svar på motion gällande ägarförhållandet av marken 
längs stranden från reningsverket mot Skottek samt 
borttagande av allt skräp 
Dnr 2021/7 
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens 
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden har utretts.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) på dels att kommunen 
åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp inte minst på kommunens mark avlägsnas och 
dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek. 
 
Yrkandet om avlägsnandet av skräp från kommunens mark har vidarebefordrats till 
kommunens enhet park och skog i samband med att motionen kom in. Städåtgärder har 
genomförts och sker löpande under vår- och höstsäsong likt tidigare år. 
 
Avseende ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från 
staden till Skottek hänvisas till bifogad övergripande sammanställning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-25 från samhällsbyggnadschef  
2 Bilaga Ägareförhållande utmed banvallen 
3 Bilaga Motion gällande ägareförhållande 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens 
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden har utretts.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-08-25 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion gällande 
ägarförhållandet av marken längs stranden från 
reningsverket mot Skottek samt borttagande av allt 
skräp 
Diarienummer 2021/7, löpnummer 2871/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas med hänvisning till att städåtgärder genomförts inom kommunens 
fastigheter och en sammanställning av ägarförhållandet på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden har utretts.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) på dels att kommunen 
åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp inte minst på kommunens mark avlägsnas och 
dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek. 
 
Yrkandet om avlägsnandet av skräp från kommunens mark har vidarebefordrats till 
kommunens enhet park och skog i samband med att motionen kom in. Städåtgärder har 
genomförts och sker löpande under vår- och höstsäsong likt tidigare år. 
 
Avseende ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från 
staden till Skottek hänvisas till bifogad övergripande sammanställning. 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Arne Fransson (MP) på dels att kommunen 
åtgärdar så snabbt som möjligt att allt skräp inte minst på kommunens mark avlägsnas och 
dels att kommunen omedelbart utreder ägarförhållandena på marken mellan banvallen och 
sjön Åsunden på sträckan från staden till Skottek. 
 
Yrkandet om avlägsnandet av skräp från kommunens mark har vidarebefordrats till 
kommunens enhet park och skog i samband med att motionen kom in. Städåtgärder har 
genomförts och sker löpande under vår- och höstsäsong likt tidigare år. 
 
Avseende ägarförhållandena på marken mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från 
staden till Skottek hänvisas till bifogad övergripande sammanställning.  
 
Som framgår av sammanställningen är kommunen ägare av merparten av marken på den 
aktuella strandsträckan. Det finns tre privatägda fastigheter som har mark mellan banvallen 
och Åsunden där marken är planlagd som allmän plats, park eller natur. Detaljplanerna är 
från 1940 och 50-talet men kommunen har inte utnyttjat möjligheten att lösa in dessa 
områden. Även om genomförandetiden gått ut för dessa planer har kommunen fortfarande 
möjlighet att inleda ett inlösenförfarande. Ett inlösen bedöms innebära kostnader som inte 
överstiger nyttan med att kommunen äger aktuella markområden.  
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Av den bifogade sammanställningen framgår även de befintliga upplåtelser som finns på den 
aktuella sträckan.  
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga Ägareförhållande utmed banvallen 
2 Bilaga Motion gällande ägareförhållande 
3 Karta 1 
4 Karta 2 
5 Karta 3 
6 Karta 4 
 
Beslutet lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Andreas Ekman 
Samhällsbyggnadschef Exploateringschef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Sektor miljö och samhällsbyggnad 



  

Övergripande sammanställning av markinnehav och 
upplåtelser utmed stranden mellan Reningsverket och 
Skottek 
 

Total strandsträcka:             ca 2 000 m 

Detaljplanelagt som allmän plats (park eller natur): ca 1 700 m  

Allmän plats som inte ägs av kommunen 
-Bogesund 1:156,                 ca 60 m 
-Bogesund 1:157,                  ca 40 m 
-Bogesund 1:158,                 ca 130 m 

Sträcka som inte är detaljplanelagd och privatägd  
Bogesund 1:163 och 1:166, total sträcka               ca 90 m  
 

Övrig inte detaljplanelagd stäcka (närmast Skottek), ägs av kommunen. 

 

Befintliga nyttjanderätter: 

Avtal finns tecknat med följande: 

- Ulricehamns Kanotsällskap  
- Kappseglingssällskapet 
- Båtsällskapet 
- Brygga kv. Karpen 3-7 
- Tre separata upplåtelser avseende båthusbyggnad + brygga 
 



   

Motion gällande ägarförhållandet av  marken längs  stranden    från 
Reningsverket  mot Skottek  samt borttagande av allt skräp där. 

Under förra året  rörde sig många människor trots Coronatider  som turister 
och kommuninvånare  längs våra fina banvallar och inte minst då sträckan 
söderut  mot Limmared.Många turister  och naturligtvis också många 
kommuninvånare har reagerat  på allt skräp i form av ruttnande bryggor till 
blåa stora plasttunnor som ligger mellan banvallen och stranden.Jag har skickat 
med ett par foton från den 3 jan 2021som visar detta . 

Är det inte dags att kommunen klarlägger ägarförhållandet längs sträckan  från 
staden till Skottek ? Jag vet att  kommunens  planenhet  påbörjade ett arbete  
för ett antal år sedan  för att utreda äganderätten och även rätten att ha 
bryggor längs sträckan .Detta var enligt en uppgift så stort ,snårigt  och 
komplext att det inte fullföljdes . 

Kommunen ska vara attraktiv för  invånare samt inte minst för alla framtida 
turister som vill cykla på vår banvall söderut mot Limmared. 

Med anledning av ovan stående yrkas att 

- Kommunen åtgärdar så snabbt som möjligt   att allt skräp  inte minst på 
kommunens mark  avlägnas 

- Att kommunen   omedelbart utreder ägarförhållandena  på marken 
mellan banvallen och sjön Åsunden på sträckan från staden  till 
Skottek. 

-  

Ulricehamn 2021-01-06 

Arne Fransson, MP 
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§  
 

Svar på motion om föreningsbidrag 
Dnr 2021/188  
 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut   
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och 
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda 
förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra 
kommunala verksamheter. 
 
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån 
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken, 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M): 
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd sker genom 
tillsättandet av en beredning. 
 - Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande bestämmelser i 
stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken. 
 
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kommer ske genom: 
 
Bilda en arbetsgrupp – med representanter från verksamheter som delar ut kommunala 
bidrag. 
Enkät – där föreningar ges möjlighet att utifrån hur dagens system fungerar samt förslag på 
vilka förändringar de skulle vilja se utifrån sin förenings perspektiv. 
Dialogmöten – utifrån sin förenings hemvist ges föreningar möjlighet att delta i dialogmöten 
där enkäten redovisas. 
Kunskap in i utredningen – genom fördjupning i studier och rapporter samt närliggande 
kommuners erfarenheter. 
Till det planerade arbetet läggs nu även in att en politiks tillsatt referensgrupp tillsätts. 
 
Förvaltningen ser att det med planering som redovisats till politiken på kommunstyrelsens 
arbetsgrupp så uppnås redan det som motionen önskar. Yrkandet att starta en beredning 
avslås. 
 
Yrkandet att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande 
bestämmelser i stället utses en referensgrupp med referensgrupp med deltagare från 
politiken godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-17 från servicechef  
2 Motion om föreningsbidrag 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och 
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda 
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förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra 
kommunala verksamheter. 
 
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån 
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken, 
godkänns. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-06-17 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om föreningsbidrag 
Diarienummer 2021/188, löpnummer 1270/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första yrkande, att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och 
stöd sker genom tillsättandet av en beredning, avslås med hänvisning till den breda 
förankring som förvaltningen avser att genomföra i dialog med föreningsliv och andra 
kommunala verksamheter. 
 
Motionens andra yrkande, att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån 
nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken, 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M): 
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd sker genom 
tillsättandet av en beredning. 
 - Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande bestämmelser i 
stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken. 
 
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kommer ske genom: 
 
Bilda en arbetsgrupp – med representanter från verksamheter som delar ut kommunala 
bidrag. 
Enkät – där föreningar ges möjlighet att utifrån hur dagens system fungerar samt förslag på 
vilka förändringar de skulle vilja se utifrån sin förenings perspektiv. 
Dialogmöten – utifrån sin förenings hemvist ges föreningar möjlighet att delta i dialogmöten 
där enkäten redovisas. 
Kunskap in i utredningen – genom fördjupning i studier och rapporter samt närliggande 
kommuners erfarenheter. 
Till det planerade arbetet läggs nu även in att en politiks tillsatt referensgrupp tillsätts. 
 
Förvaltningen ser att det med planering som redovisats till politiken på kommunstyrelsens 
arbetsgrupp så uppnås redan det som motionen önskar. Yrkandet att starta en beredning 
avslås. 
 
Yrkandet att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande 
bestämmelser i stället utses en referensgrupp med referensgrupp med deltagare från 
politiken godkänns. 
 
Ärendet 
I en motion föreslår Wiktor Öberg (M): 
- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd sker genom 
tillsättandet av en beredning. 
 - Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande bestämmelser i 
stället utses en referensgrupp med deltagare från politiken. 
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I texten till motionen skriver motionären att det är nöjda med det svar som förvaltningen gett 
på tidigare motion angående stöd till föreningslivet under pandemin, men mindre nöjda med 
hur arbetet med att ta fram nya riktlinjer är beskrivet i motionssvaret. Motionären ser att det 
behöver vara en bredare grupp än den sammansättningen av olika verksamheter. I motionen 
så nämner även motionären att en referensgrupp bestående av politiker och representanter 
från föreningslivet bör ingå.  
 
Nuvarande riktlinjer för stöd och bidrag gäller till och med 2022. På kommunstyrelsens 
arbetsgrupp 14 januari 2021 har verksamheten för kultur och fritid informerat om hur arbete 
med framtagande av nya riktlinjer planeras.  
 
Arbetet med att ta fram nya riktlinjer kommer ske genom: 
 
Bilda en arbetsgrupp – med representanter från verksamheter som delar ut kommunala 
bidrag. 
Enkät – där föreningar ges möjlighet att utifrån hur dagens system fungerar samt förslag på 
vilka förändringar de skulle vilja se utifrån sin förenings perspektiv. 
Dialogmöten – utifrån sin förenings hemvist ges föreningar möjlighet att delta i dialogmöten 
där enkäten redovisas. 
Kunskap in i utredningen – genom fördjupning i studier och rapporter samt närliggande 
kommuners erfarenheter. 
Till det planerade arbetet läggs nu även in att en politiskt tillsatt referensgrupp tillsätts. 
 
På kommunstyrelsens arbetsgrupp sas det att återkopplingen skulle ske i slutet av 2021, eller 
början av 2022, till arbetsgruppen. Denna återkoppling kommer nu ske genom den politiskt 
tillsatta referensgruppen. 
 
Att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och stöd tar tid och det är många olika instanser 
som behöver involveras. Precis så som motionären pekar på. Förvaltningen ser att det med 
planering som redovisats till politiken på kommunstyrelsens arbetsgrupp så når 
förvaltningen den breda förankring som efterfrågas i motionen. Yrkandet att starta en 
beredning avslås. 
 
Yrkandet att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån nuvarande 
bestämmelser i stället utses en referensgrupp med referensgrupp med deltagare från 
politiken godkänns. Förvaltningen får då en politiskt tillsatt grupp att bolla frågor med samt 
få fördjupad dialog kring föreningsbidrag.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om föreningsbidrag 

 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Kultur- och fritidschef 
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Anna-Lena Johansson Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
Sektor Service Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 



  
 

 

 
Vi har från Moderaternas sida med tillfredställelse noterat, att vår 
tidigare motion angående det kommunala aktivitetsstödet fått ett 
positivt resultat. 
 
Däremot är vi inte helt nöjda med svaret beträffande behovet av en 
översyn av kommunens riktlinjer för stödet till föreningslivet. Detta bör 
ske i en bredare grupp än den grupp av ”representanter från 
förvaltningens verksamheter” som föreslås i motionens besvarande. 
 
Moderaterna anser att detta är ett utmärkt tillfälle att aktivera denna 
mandatperiods andra beredning med representanter från politiken. För 
att få en större inblick i arbetet med den nya riktlinjen. Skulle 
bestämmelserna för beredningar ej vara tillämpliga i detta fall har vi som 
alternativt yrkande att en referensgrupp med deltagande från politiken 
och föreningslivet utses. 
 
 
 
 
Moderaterna yrkar därför att Kommunfullmäktige beslutar: 
 
 

- Att arbetet med att ta fram nya riktlinjer för föreningsbidrag och 
stöd sker genom tillsättandet av en beredning. 

 
- Att i det fall en sådan beredning ej skulle kunna tillsättas utifrån 

nuvarande bestämmelser i stället utses en referensgrupp med 
deltagare från politiken. 

 
 
 
Wiktor Öberg (M) 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen  
2021-09-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Sammanträdestider 2022 för kommunstyrelsen 
Dnr 2021/445  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Följande sammanträdesdagar för 2022 för kommunstyrelsen fastställs:  
13 januari 
3 februari 
10 mars 
7 april 
5 maj 
2 juni 
18 augusti (reservtillfälle) 
8 september 
6 oktober 
10 november 
1 december 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för 2022 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start klockan 8:00 i sessionssalen i 
Stadshuset. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-12 från kanslichef 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar för 2022 för kommunstyrelsen fastställs:  
13 januari 
3 februari 
10 mars 
7 april 
5 maj 
2 juni 
18 augusti (reservtillfälle) 
8 september 
6 oktober 
10 november 
1 december 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-12 

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen 
Diarienummer 2021/445, löpnummer 2801/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Följande sammanträdesdagar för 2022 för kommunstyrelsen fastställs:  
13 januari 
3 februari 
10 mars 
7 april 
5 maj 
2 juni 
18 augusti (reservtillfälle) 
8 september 
6 oktober 
10 november 
1 december 
 
Sammanfattning 
Förslag till sammanträdestider för 2022 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start klockan 8:00 i sessionssalen i 
Stadshuset.  
 
Ärendet 
Förslag till sammanträdestider för 2022 för kommunstyrelsen har tagits fram. 
Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start klockan 8:00 i sessionssalen i 
Stadshuset.  
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  
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§  
 

Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/476 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner ”Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun”. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun samverkar sedan 2018 med södra hälso- och sjukvårdsnämnden kring 
spädbarnsverksamhet vid familjecentralen i Ulricehamn. 
 
Spädbarnsverksamheten erbjuder stöd till gravida kvinnor och mödrar med spädbarn upp till 
ett år. Regionhälsan är utförare för verksamheten.  
 
Då parterna har för avsikt att fortsätta samverka kring spädbarnsverksamheten i Ulricehamn 
har ett nytt samverkansavtal upprättats för perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31, 
med möjlighet till förlängning 12 månader efter överenskommelse mellan parterna. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-30 från barn- och utbildningschef 
2 Avtal spädbarnsmottagningen Ulricehamn 
3 Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 juni 

2021 - Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan södr... 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ”Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun”. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-30 

Tjänsteskrivelse Samverkansavtal om 
spädbarnsverksamhet 2022 mellan södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2021/476, löpnummer 2966/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner ”Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan 
södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun”. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun samverkar sedan 2018 med södra hälso- och sjukvårdsnämnden kring 
spädbarnsverksamhet vid familjecentralen i Ulricehamn. 
 
Spädbarnsverksamheten erbjuder stöd till gravida kvinnor och mödrar med spädbarn upp till 
ett år. Regionhälsan är utförare för verksamheten.  
 
Då parterna har för avsikt att fortsätta samverka kring spädbarnsverksamheten i Ulricehamn 
har ett nytt samverkansavtal upprättats för perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31, 
med möjlighet till förlängning 12 månader efter överenskommelse mellan parterna. 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun samverkar sedan 2018 med södra hälso- och sjukvårdsnämnden kring 
spädbarnsverksamhet vid familjecentralen i Ulricehamn. 
 
Spädbarnsverksamheten erbjuder stöd till gravida kvinnor och mödrar med spädbarn upp till 
ett år. Regionhälsan är utförare för verksamheten.  
 
Då parterna har för avsikt att fortsätta samverka kring spädbarnsverksamheten i Ulricehamn 
har ett nytt samverkansavtal upprättats för perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31, 
med möjlighet till förlängning 12 månader efter överenskommelse mellan parterna. Vid 
nyttjande av förlängning av avtalet ska parterna vara eniga senast den 30 juni 2022. 
 
Spädbarnsverksamheten i Ulricehamn finansieras till 30 procent av Ulricehamns kommun 
och 70 procent av regionen. Det innebär att ersättningen från Ulricehamns kommun uppgår 
till 217 569 kronor under 2022 och ersättningen från södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
uppgår till 507 661 kronor. Ersättningsnivån justeras årsvis med Västra Götalandsregionens 
indexuppräkning. 
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har den 24 juni 2021 beslutat att godkänna 
samverkansavtalet under förutsättning att Ulricehamns kommun fattar ett likalydande 
beslut. 
 
Beslutsunderlag 
1 Avtal spädbarnsmottagningen Ulricehamn 
2 Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 24 juni 

2021 - Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan södr... 
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Beslut lämnas till 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
Verksamhetschef förskola 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Gunnar Scorénius 
Barn- och utbildningschef Utredare 
Sektor lärande Sektor lärande 

 















  
 
 
Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2021-06-24 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 
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§ 82 

Samverkansavtal om spädbarnsverksamhet 2022 mellan 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns 

kommun 

Diarienummer HSNS 2021-00092 

Beslut 

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner ”Samverkansavtal om 

spädbarnsverksamhet 2022 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
och Ulricehamns kommun” under förutsättning att Ulricehamns kommun 

fattar likalydande beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samverkar med Ulricehamns kommun kring 
spädbarnsverksamhet vid familjecentralen i Ulricehamn. Verksamheten erbjuder 
stöd till gravida kvinnor och mödrar med spädbarn upp till ett år. Regionhälsan är 
utförare för verksamheten. 

Nytt avtal avser fortsatt samverkan kring spädbarnsverksamheten i Ulricehamn 
under perioden 2022-01-01 till och med 2022-12-31, med möjlighet till 
förlängning i 12 månader efter överenskommelse mellan parterna. 

Spädbarnsverksamheten i Ulricehamn finansieras till 70 procent av regionen och 
till 30 procent av kommunen. Ersättningen från respektive part under år 2022 
motsvarar 507 661 kronor för södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 217 569 
kronor för Ulricehamns kommun.  

Vid nyttjande av förlängning av avtalet ska parterna vara eniga senast 2022-06-
30. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-14 

Skickas till 

• Regionhälsan, regionhalsan@vgregion.se  
• Ulricehamns kommun, kommun@ulricehamn.se  

 

mailto:regionhalsan@vgregion.se
mailto:kommun@ulricehamn.se
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Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 
2022 
Dnr 2021/464  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022, inklusive budget, antas. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021–2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-25 från kanslichef 
2 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022, inklusive budget, antas. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-25  

Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för gemensamt 
folkhälsoarbete 2022 
Diarienummer 2021/464, löpnummer 2941/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022, inklusive budget, antas. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021–2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och 
år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av 
folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. 
Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala 
finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot 
insats. 
 
Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2022 med budget har 
tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter. 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2021–2025 
årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. 
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår ska vara parterna tillhanda senast den 31 
oktober och fastställas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare för 
gemensamma folkhälsoinsatser samt 390 000 kr för samfinansiering av folkhälsstrategtjänst, 
beloppet index uppräknas ärligen under avtalsperioden. Finansieringen av detta avtal sker 
genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen. 
 
Kommunen och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden samfinansierar folkhälsoinsatser, som 
regleras genom en årlig verksamhetsplan och budget, enligt 50/50 principen. Som 
finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats. 
 
Förslag och budget till Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022 har tagits fram 
efter dialogmötet mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamheter.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för folkhälsoarbetet. Gemensamma 
prioriteringar utifrån hälsoläge och folkhälsodialog är att fokusera på grupperna barn och 
unga och äldre personer. Fokusområden för verksamhetsplanen är jämlikhet i hälsa, ett 
starkare lokalt civilsamhälle och goda levnadsvanor.  
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Enligt avtalet ska antagen verksamhetsplan översändas till Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnd. 
 
Beslutsunderlag 
1 Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2022 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
Lars Paulsson, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, Västra Götalandsregionen   
 
 
 

Lena Brännmar Felix Lekare 
Kanslichef Folkhälsostrateg 
 Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 
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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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1 Verksamhetsplan för lokalt 
folkhälsoarbete 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun inom 
sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är 
ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och 
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. 
Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsten som driver det 
lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet 
för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  
 
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen 
mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av kommunens 
folkhälsostrateg i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, Västra 
Götalandsregionen. Folkhälsostrategen ansvarar för att planen skickas till 
lars.paulsson@vgregion.se senast den 31 oktober. Planen blir giltig när kommunens 
ansvariga styrelse/nämnd och södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om planen.   

mailto:lars.paulsson@vgregion.se
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2 Styrning och ledning 
Ulricehamns kommun är organiserad i en nämnd och en förvaltning. I Ulricehamns kommun 
har kommunstyrelsen allt verksamhetsansvar och är en övergripande ledningsfunktion för 
förvaltningen. Förvaltningen leds av kommunchefen. Kommunstyrelsen har utsett politiker 
med olika ansvar där fyra politiker är mer insatta i folkhälsopolitiken och -arbetet genom mer 
kontakt med folkhälsostrategen. Det är även dessa politiker som för dialog med södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden.  

Folkhälsostrategstjänsten är centralt placerad i kommunledningsstaben under 
kanslifunktionen. Där ingår tjänstepersoner som arbetar med den politiska processen, 
utredare, kommunjurist och överförmyndare men även tjänster som är av liknande karaktär 
som folkhälsostrategstjänsten. Dessa tjänster innefattar till exempel 
krisberedskapssamordnare och säkerhetssamordnare samt en enhet för strategi- och 
utvecklingsfrågor där strategerna i Ulricehamns kommun är placerade. Enheten består av 
enhetschef och miljöstrateg, IT-strateg, planeringsstrateg, utvecklingsstrateg samt 
folkhälsostrateg i syfte att skapa positiva synergieffekter mellan dessa. Placeringen möjliggör 
arbete med hela kommunen och närhet till förvaltningsledning samt politiska forum. 
De politiska forum som behandlar folkhälsofrågorna är kommunstyrelsen framförallt genom 
de politiker som arbetar mer med folkhälsopolitik, men även genom kommunfullmäktige. 
Folkhälsostrategen har också tillgång till förvaltningsledning och respektive sektors 
ledningsgrupp när det är relevant. I arbetet med Ulricehamns kommuns flera temaveckor, 
där ett flertal syftar till att stärka folkhälsan, har en styrgrupp tillsats bestående av samtliga 
sektorschefer och leds av kommunikationschef där bland annat folkhälsostrategen är 
föredragshållare. Vidare deltar också folkhälsostrateg i lokal närvårdssamverkan, i det lokala 
brottsförebyggande rådet och ett flertal andra lokala arbetsgrupper. 

Målen och insatserna i verksamhetsplanen läggs in i Ulricehamns kommuns system för 
verksamhetsplanering och uppföljning, Stratsys. Där fördelas ansvaret till respektive sektor, 
verksamhet och enhet där dessa sedan rapporterar och analyserar hur de arbetat med de mål 
och insatser de ansvarat för. Genom detta arbete kommer målen och insatserna in i 
respektive ansvarig chefs verksamhetsplan som sedan förankrar och arbetar med insatserna 
tillsammans med sina medarbetare. Verksamhetsplanerna är tänkta att användas vid 
medarbetarsamtalen där varje medarbetare fördelas uppgifter att särskilt arbeta med. Alla 
medarbetare i kommunen kan via intranätet se sin enhets verksamhetsplan i Stratsys, där de 
relevanta insatserna och målen från verksamhetsplanen återfinns. Som underlag till 
budgetprocessen gör Ulricehamns kommun en omvärldsanalys där folkhälsostrateg bidrar 
med en del som tillsammans med andra kommunövergripande områden utgör ett stöd till 
sektorernas och verksamheternas omvärldsanalyser.  

De prioriterade grupperna kommer ges möjlighet till inflytande och delaktighet genom att 
utformningen av insatserna görs i samverkan med representanter från grupperna, samt 
evidensbaserade metoder och aktiviteter. Detta genomförs regelbundet i dialog med 
deltagare, kommunala råd och civilsamhälle.  
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3 Utgångspunkter för samverkansavtal 
och verksamhetsplan 

Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet 
medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan 
kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom 
samverkansavtalet. 
Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen 
för folkhälsoarbetet 

 Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  

 FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att alla 
ska inkluderas och ingen lämnas utanför.    
 

Exempel på regionala/lokala styrande dokument och uppdrag som ligger 
till grund för prioriteringar och insatser 
Regionala dokument 

 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  
 Kraftsamling fullföljda studier 
 

Kommunala dokument 
 Översiktsplan för Ulricehamns kommun.  
 Ulricehamns kommuns verksamhetsplan. 
 Handlingsplan för ANDT förebyggande arbete (förslag på ny handlingsplan 

beslutas om i september 2021, vid bifall börjar den gälla 2022 och innefattar 
ANDTS) 

 Handlingsplan för jämställdhet. 
 Grundskolan handlingsplan för ökad måluppfyllelse i matematik 
 Ökad måluppfyllelse för alla elever i sektor lärande  

3.1 Ökad jämlikhet i hälsa en förutsättning för 
hållbar utveckling 

En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s 
Agenda 2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Främjande och 
förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är integrerade i målens alla delar. 
Målen förenar även ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för 
folkhälsoarbetet, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor 
eller rättigheter och enskilda sakfrågor.  
I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara 
hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och 
utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att 
ingen lämnas utanför.  
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3.1.1 Bestämningsfaktorer för hälsa 
För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och 
förutsättningar. Dessa villkor och förutsättningar benämns ofta som hälsans 
bestämningsfaktorer.  
Hälsans bestämningsfaktorer består av både livsvillkor och levnadsvanor. I modellen 
nedan markerar gul färg de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de 
individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Sambanden mellan hälsans 
bestämningsfaktorer och hälsan är komplexa. Politiska beslut påverkar invånarnas 
livsvillkor som i sin tur påverkar invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor. 
Ojämlikhet i hälsa skapas när olika grupper systematiskt har olika livsvillkor och 
levnadsvanor, vilket resulterar i ojämlika möjligheter till ett gott liv. 
 

Bild 2. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. 
Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på hälsans 
bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.  
 

3.1.2 Hälsoläget 
Hälsoläget syftar till att ge ett underlag som övergripande beskriver vilka kommunens 
utmaningar inom folkhälsoområdet är. Beskrivningen ger stöd i dialoger och vid val av 
prioriterade områden, insatser, målgrupper för att främja utvecklingen av en mer jämlik 
hälsa. 

Kommunala bakgrundsfakta 
I slutet av år 2020 hade Ulricehamn 24 704 invånare där 49,1 % är juridiska kvinnor och 
50,9 % är juridiska män. Av Ulricehamns invånare är 86,5 % födda i Sverige och 13,5 % är 
födda utomlands. Medelåldern är 43,6 år. 30,9 % av invånarna bor på landsbygd jämfört med 
i hela Sverige där 12,6 % bor utanför tätort. I kommunen har 84,3 % av invånarna mellan 
20–64 år ett arbete jämfört med hela landet där 79,5 % arbetar (SCB). 

Hälsodata 
År 2018 var det 78,6 % av totala antalet elever i åk 9 som var behöriga till yrkesprogram efter 
sommarskola i Ulricehamns kommun. År 2019 hade det skett en ökning till 86,2 % för att år 
2020 sjunka till 85,6 %. År 2021 var 88,8% behöriga till yrkesprogram (Sektor lärande 
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Ulricehamns kommun). Sedan år 2006 har trenden varit nedåtgående i hela landet vilket även 
stämmer överens med Ulricehamns kommun men där sommarskolan lyfter resultatet (Kolada 
och Folkhälsomyndigheten). Både arbete och utbildning är viktiga skyddsfaktorer mot sociala 
problem och ohälsa. I Ulricehamns kommun 2020 var utbildningsnivån i åldern 25–64 år 
följande; 13,7 % av invånarna hade förgymnasial utbildning, 52,2 % hade gymnasial 
utbildning och 32,2 % hade eftergymnasial utbildning (Kolada). En annan viktig faktor för 
människors hälsa är delaktighet och hur människor upplever tillhörighet. I Ulricehamns 
kommun är delaktighet i sport relativt stor medan inom kultur i mindre utsträckning. 88,3 % 
röstade i riksdagsvalet år 2018, en ökning med 1,2 % från valet innan (SCB). 

I åldern 16–86 år är det 36 % som upplever ängslan, oro eller ångest. I hela Södra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden är kvinnor överrepresenterade i denna kategori. I åldern 16–29 år uppger 
65 % av tjejerna att de upplever ängslan, oro eller ångest medan 36 % av killarna upplever 
samma känslor. BRIS senaste årsrapport om barns mående och utsatthet rapporterar att 
samtalskontakten har ökat sedan Covid-19-pandemin bröt ut, främst gällande deras psykiska 
ohälsa som ångest och nedstämdhet (BRIS, rapport 2021:1). Det har skett en ökning från 
föregående år bland äldre inom äldreomsorgen som upplever sig ensamma, har ängslan samt 
oro där covid-19-pandemin och därmed besöksförbudet har bidragit till ökningen 
(Socialstyrelsen). Även i Ulricehamns kommun upplevs ensamhet bland äldre och insatser 
behövs för att bekämpa detta. 

I Västra Götalandsregionen har upplevelsen av otrygghet ökat sedan 2015. Upplevelse av 
otrygghet kan leda till fysisk inaktivitet, stress och isolering. 20 % i Ulricehamns kommun 
känner sig otrygga. Över hela regionen känner sig kvinnor i alla ålderskategorier mest otrygga 
där den högsta procenten är 41 % i åldern 16–29 år (Hälsoläget, Västra Götalandsregionen).  
Utifrån vad statistik visar finns det behov av åtgärder för området levnadsvanor där invånarna 
behöver öka sin fysiska aktivitet samt förbättra sin kost. Endast 19 % äter frukt, grönsaker 
eller bär minst tre gånger om dagen och endast 39 % är aktiva minst en timme i veckan 
(rekommendationerna är att röra på sig minst 150 minuter per vecka). 19 % av både pojkar 
och flickor i åldern 16–29 år har riskabla alkoholvanor vilket är en av fem riskfaktorer för 
förlorade friska levnadsår. 6 % av skolungdomarna har narkotikaerfarenhet, 17 % uppger att 
de röker och 15 % av skolungdomarna snusar. Ulricehamns skolungdomar ligger relativt högt 
om man jämför med hela Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden (Hälsoläget, Västra 
Götalandsregionen). 

3.1.3 Utmaningar och prioriteringar 
Ulricehamns kommuns utmaningar är utifrån det som beskrivits ovan framförallt relaterade 
till levnadsvanor, goda förutsättningar för hälsa och ett starkare civilsamhälle inom 
målgrupperna barn och unga samt äldre.  
 

Gemensamma prioriteringar utifrån hälsoläge och vårdialog 
 Alla barn och unga samt äldre, oavsett funktionsförmåga 
 Fullföljda studier, ingår i jämlik hälsa 
 Goda levnadsvanor  
 Meningsfull fritid, insatser för prioriteringen sker inom området Ett starkare 

lokalt civilsamhälle 
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4 Gemensam budget för lokalt 
folkhälsoarbete 

Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs 
i en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.  
 
Det är i första hand de insatser som genomförs inom avtalet, med gemensamma medel, som 
ska finnas med i verksamhetsplan och budget. Insatserna ska utgå från utgångspunkterna för 
samverkansavtalet och verksamhetsplanen, hälsoläget och de gemensamma prioriteringarna. 
Insatser som helt finansieras av kommunen, eller via medel från annan part, kan skrivas in i 
matrisen. Dessa insatser särskiljs genom att texten ”Insatsen görs utanför avtalet och 
finansieras av kommunens egna medel” (eller annan part).  skrivs längst ner i rutan 
”Genomförande”. I budget skrivs dessa medel in i kolumnen ”Övrigt”. 
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4.1 Folkhälsoinsatser 
Här skrivs namnen på de områden kommunen kommer arbeta med, vilka insatserna blir och 
för vilka målgrupper. Skriv under genomförande vad som ska göras, vad som ska uppnås 
med insatsen, hur den ska genomföras och vilka parter/aktörer som deltar i genomförandet. 
Insatserna följs upp i avtalsuppföljningen och kommunen svarar på vad insatsen har lett till, 
om insatsen genomfördes enligt plan, en förklaring till eventuell avvikelse och hur insatsen 
genomförandes istället, och vad kommunen tar med sig i det fortsatta arbetet.  

Område: Jämlikhet i hälsa 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 
Erbjuda föräldrastöd 
till alla föräldrar med 
barn upp till 18 år 
Målgrupp: Föräldrar 
med barn upp till 18 
år. 

Strategiskt arbete för samverkan 
kring föräldrastöd. Det kräver 75 % 
tjänst föräldrastödsutvecklare som 
samordnar och utvecklar 
föräldrastödet som är placerad på 
Ulricehamns familjecentral. 
Kommunen finansierar sedan 
årsskiftet 2019/2020 ytterligare 25 % 
tjänst föräldrastödsutvecklare för att 
möjliggöra stärkt arbete och rätten till 
heltid som är i linje med kommunens 
arbete Heltid som norm. Tjänsten 
som föräldrastödsutvecklare är del av 
kommunens motfinansiering.  

Föräldrastödet ska arbeta för att tidigt 
möta föräldrars behov av stöd kring 
föräldraskapets utmaningar genom 
att erbjuda mötesplatser och 
lättillgängligt stöd för föräldrar, samt 
stärka det sociala nätverket runt barn 
och föräldrar. Utifrån Västra 
Götalandsregionens fokus på tidiga 
insatser och kraftsamling Fullföljda 
studier utveckla strukturer och stärka 
arbetet med tidiga insatser 
tillsammans med familjecentral, 
förskola, grundskola, gymnasium, 
integrationscenter, IFO barn och 
unga, kultur och fritid och Västra 
Götalandsregionen. Detta förväntas 
leda till en ökad trygghet i 
föräldraskapet och en god uppväxt för 
barnen i Ulricehamns kommun. 

 

Högre måluppfyllelse 
Målgrupp: Barn och 
unga, deras viktiga 
vuxna samt all 
personal som arbetar 
runt barn och unga. 

Öka skolnärvaron genom aktiviteter 
såsom utbildningar och handledning 
för personal samt föreläsningar och 
materialinköp för elever som verkar 
för att göra skolmiljön till en mer 
attraktiv och utvecklande plats samt 
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goda förutsättningar för alla elever att 
nå högre måluppfyllelse. Syftet är att 
främja goda förutsättningar för barn, 
unga och deras viktiga vuxna för att 
fler elever ska fullfölja grundskola och 
gymnasium.  

Insatsen är en del i utvecklingsarbetet 
med att öka andelen behöriga till 
yrkesprogram och att fler 
gymnasieelever tar examen. Den är 
också en del i Västra 
Götalandsregionens kraftsamling 
Fullföljda studier och fokus på tidiga 
insatser. 

Stärka den psykiska 
hälsan 
Målgrupp: Unga, 
deras viktiga vuxna 
samt all personal som 
arbetar runt unga. 

Ge verktyg, metoder och ökad 
förståelse för ungas förutsättningar 
till viktiga vuxna kring barn och unga 
samt till personal som arbetar med 
unga (eller barn och unga). 

Syfte: Att främja (eller stärka) den 
psykiska hälsan bland unga samt att 
skapa en bättre skolmiljö med fler 
elever som går ut gymnasiet med 
examen eller studiebevis. Särskilt 
fokus är gymnasieelever och är i linje 
med Västra Götalandsregionens 
kraftsamling Fullföljda studier. 

 

Trygghetsskapande 
arbete 
Målgrupp: 
kommunövergripande. 

Utifrån kommunens arbete med 
metoden Effektiv samordning för 
trygghet (EST) arbeta 
trygghetsskapande.  

Syftet är att stärka tilliten och den 
upplevda tryggheten i kommunen.  
Arbetet görs tillsammans med olika 
delar av kommunens organisation och 
bolag, polismyndigheten, lokalt 
näringsliv och Västra 
Götalandsregionen. 

 

Skapa jämlika 
förutsättningar och 
livsvillkor 
Målgrupp: 
kommunövergripande, 
hbtqi-personer och 
personer födda 
utanför Sverige. 

Delta i Ulricehamns Pride eller 
uppmärksamma hbtqi-frågor på 
annat sätt, antirasism och arbete med 
jämställdhetsintegrering. 

Syftet är att stärka det kommunala 
arbetet för jämställdhet, hbtqi-
personer och personer födda utanför 
Sverige.  

Genomförs i samarbete med bland 
annat civilsamhället och 
länsstyrelsen. 
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Hållbar social 
utveckling i förskolan 
Målgrupp: barn och 
personal inom 
förskolan 

Stärka barnens självkänsla, 
gemenskap och delaktighet genom att 
bidra till utveckling av 
uteverksamheten för såväl förskolans 
yngre som äldre barn.  

Syftet är att stärka det sociala 
samspelet, självtilliten, solidaritet, 
öppenhet och respekt samt social 
utveckling som en del av hållbar 
utveckling. Förskolan upplever att 
barn har svårare att ingå i ett socialt 
sammanhang och ser behov av att 
stärka barnen i detta.  

Insatsen kommer involvera alla 
förskoleområden och förskolor samt 
går i linje med Västra 
Götalandsregionens fokus på tidiga 
insatser och kraftsamling Fullföljda 
studier. 

 

Ungas meningsfulla 
fritid 
Målgrupp: barn och 
unga 

Stärka arbetet med att nå och skapa 
aktivitet för och tillsammans med 
unga som annars inte deltar i 
organiserad fritidsverksamhet.  

Syftet är att minska utanförskapet, 
stärka relationen och förtroendet 
mellan ungdomar och vuxna.  

Insatsen görs tillsammans med 
kommunala verksamheter och kan 
komma att involvera andra aktörer 
beroende på de aktiviteter som 
ungdomarna vill ha. Exempelvis 
civilsamhälle, näringsliv och polisen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Område: Ett starkare lokalt civilsamhälle 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 
Stöd till 
folkhälsoinsatser i 

Minimum är två beviljade 
ansökningar.   
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det lokala 
civilsamhället 
Målgrupp: 
civilsamhället. 

Syftet är att uppmuntra till ett lokalt 
civilsamhälle som genomför 
förebyggande och hälsofrämjande 
aktiviteter som inte ingår i deras 
ordinarie aktiviteter samt möjliggöra 
hälsofrämjande 
verksamhetsutveckling. Genom 
ekonomiskt stöd uppmuntra 
civilsamhället till fler 
folkhälsoinsatser, eftersom antalet 
deltagartillfällen i idrottsföreningar 
minskar och upplevd ensamhet bland 
äldre ökar. 

 
Område: Goda levnadsvanor 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 
Minska bruket av 
alkohol, narkotika, 
dopning, tobak och 
spel om pengar 
Målgrupp: unga 
och deras viktiga 
vuxna samt 
personal som 
arbetar runt unga. 

Utifrån den reviderade kommunala 
handlingsplanen för ANDTS-
förebyggande arbeta med de givna 
aktiviteterna. Exempelvis föreläsning 
och stöd till ungas viktiga vuxna 
genom antilangningskampanjer och 
samtal vid mötesplatser för 
vårdnadshavare samt föreläsningar 
och information gentemot unga.  

Syftet är att fortsätta trenden i att 
färre ungdomar i Ulricehamns 
kommun brukar ANDTS och verka för 
att fler minskar bruket av ANDTS 
särskilt bland elever på gymnasiet och 
högstadiet.   

Insatsen görs i samverkan med 
länsstyrelsen, civilsamhället, 
polismyndigheten, IFO och 
verksamheter som möter barn och 
unga samt deras viktiga vuxna. 

 

Senior Sport 
School 
Målgrupp: 
personer över 60 
år. 

Genomföra två Senior Sport School 
för personer 60+ år. Senior Sport 
School pågår i tolv veckor med två 
träffar per vecka, eventuellt anpassas 
upplägget utifrån situationen med 
covid-19 pandemin. Tematräffar med 
fokus på hälsa varvas med att prova på 
olika aktiviteter för att bryta isolering, 
ensamhet samt träffa nya vänner och 
få inspiration till hälsosammare 
vanor.  
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Syftet är att verka för ökat deltagande 
i samhället, bryta ensamhet och 
uppmuntra till goda levnadsvanor 
bland äldre personer.  

Sker i samarbete med 
Riksidrottsförbundet och SISU 
Idrottsutbildarna i Västra Götaland på 
mötesplatsen Oasen. 

Främja ökad fysisk 
aktivitet samt 
hållbara och 
hälsosamma 
matvanor 
Målgrupp: alla som 
bor, verkar och 
vistas i 
Ulricehamns 
kommun. 

Öka medvetenheten om 
rekommendationerna gällande rörelse 
och kost samt inspirera till 
hälsosamma vanor. 

Sker i samverkan med kommunala 
verksamheter, civilsamhälle och 
Västra Götalandsregionen.  

 

Folkhälsovecka 
 
Målgrupp: alla som 
bor, verkar och 
vistas i 
Ulricehamns 
kommun. 

Genomföra en vecka där områden 
som påverkar hälsan lyfts upp genom 
kostnadsfria föreläsningar, seminarier 
och prova-på aktiviteter.  
Syftet är att främja en god hälsa i 
befolkningen tillsammans med 
civilsamhälle, näringsliv, Västra 
Götalandsregionen och kommunala 
verksamheter.  

 

 
Övrigt  
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5 Gemensam folkhälsobudget för 
verksamhetsåret 2022 

Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs 
i en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.  
 
Det är i första hand de insatser som genomförs inom avtalet, med gemensamma medel, som 
ska finnas med i verksamhetsplan och budget. Insatser som helt finansieras av kommunen, 
eller via medel från annan part, kan skrivas in i matrisen. Dessa insatser särskiljs genom att 
de läggs under rubriken Övrigt. I budget skrivs dessa medel in i kolumnen ”Övrigt”.  
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*Under förutsättning att verksamheten som utför aktiviteten önskar och Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden beviljar ansökan om att överflytta medel. Ska användas för att genomföra Senior 
Sport School som inte pågått på grund av covid-19 pandemin. 

 

År: 2022   Budget    
HSNS Kommun Övrigt 

Överflyttade medel från föregående år 20 000*     
Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader) 397 800 302 000   
Folkhälsoinsatser 14 kr/inv** 345 856 

 
433 352  257 648 

**befolkning 201231 enligt SCB 24 704    
Summa totala folkhälsomedel 763 656 735 352 257 648     

Folkhälsoinsatser HSNS Kommun Övrigt 
Jämlikhet i hälsa       
Erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar med barn upp till 
18 år 

30 000 318 352  257 648 

Högre måluppfyllelse 60 000     
Stärka den psykisk hälsan 40 000     
Trygghetsskapande arbete 60 000     
Skapa jämlika förutsättningar och livsvillkor   80 000   
Hållbar social utveckling i förskolan 30 000     
Ungas meningsfulla fritid 20 000   
        
Ett starkare lokalt civilsamhälle       
Stöd till folkhälsoinsatser i det lokala civilsamhället 5 856 20 000   
        
Goda levnadsvanor       
Minska bruket av alkohol, narkotika, dopning, tobak och 
spel om pengar 

30 000 15 000   

Senior Sport School* 40 000     
*Varav 20 000 överflyttat från föregående år    
Främja ökad fysisk aktivitet samt hållbara och 
hälsosamma matvanor 

20 000     

Folkhälsovecka 30 000   
        
Summa kostnader folkhälsoinsatser 763 656 433 352 257 648 
Kvarvarande medel folkhälsoinsatser 0 0 0 
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Samråd Del av Sanatorieskogen 1:3 m.fl. 
Dnr 2020/221  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 skickas på samråd. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är att mätta det behov av för-, låg- och mellanstadieskola, 
kommunala vårdboenden samt det underskott av villatomter som finns i tätorten. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2021-08-31 från samhällsbyggnadschef 
2 Planbeskrivning samråd Del av Sanatorieskogen 1_3, Ulricehamn 
3 Plankarta samråd Del av Sanatorieskogen 1_3 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 skickas på samråd. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-08-31 

Tjänsteskrivelse Samråd Del av Sanatorieskogen 1:3 
m.fl. 
Diarienummer 2020/221, löpnummer 2975/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Detaljplanen för Del av Sanatorieskogen 1:3 skickas på samråd. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens huvudsyfte är att mätta det behov av för-, låg- och mellanstadieskola, 
kommunala vårdboenden samt det underskott av villatomter som finns i tätorten.   
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen tog 2018-06-20 beslut om att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för Sanatorieskogen 1:31. Samrådshandlingarna för en ny detaljplan lämnas nu in 
för beslut om samråd. 
 
Planområdet är delvis utpekat i gällande översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder, 
främst villor och rad/kedjehus. Området bedöms också som en viktig länk när det gäller 
gröna kilar i östra Ulricehamn och därför måste hänsyn tas till naturen i området. 
Planområdet syftar även till att bistå till en sammanfogning av bostadsområdena 
Fredriksberg, Fållorna, Bergsäter, Stadsskogen m.fl. till Lassalyckan. Både i bostadsmönster 
samt i anslutningar i GC-nätet.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny F-6 skola, psykosocialt boende, gruppbostäder 
samt blandad bebyggelse av villor, parhus och radhus. Skolan beräknas ge plats åt ca 550 
elever, det psykosociala boendet beräknas ge plats för 12 lägenheter, gruppbostaden beräknas 
ge plats för 6 lägenheter och bostadsområdet beräknas ge plats åt ca 65 bostäder. 
Bostadsområdet planeras för villatomter och rad/kedjehus. Befintliga naturvärden bevaras 
genom att planlägga stora delar Natur och Park i området. 
 
En ny infart till området planeras från Grönahögsvägen som ska försörja både det nya 
bostadsområdet och skolan. I norra delen av planområdet planeras en ny gata som en 
förlängning av Vinbärsgatan för att nå flera nya villor och ett psykosocialt boende. Nya 
cykelvägar ska länka ihop omgivande villabebyggelse och skolan med varandra samt även till 
Lassalyckan. 
 
De ekonomiska konsekvenser som uppskattas enligt dagens förutsättningar: 

- Investering: ca 39 mnkr. (Anskaffningsvärdet för marken och detaljplanekostnaden är 
inkluderade här). 

- Intäkt: ca 40,8 mnkr. 
- Utfall: ca +1,8 mnkr.  
- Driftkostnad: ca 0,39 mnkr/år.  

 
Beslutsunderlag 

1 Planbeskrivning samråd Del av Sanatorieskogen 1_3, Ulricehamn 
2 Plankarta samråd Del av Sanatorieskogen 1_3 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
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Sebastian Olofsson Gustav Larsson 
Sektorchef Planhandläggare 
Miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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LÄSANVISNING 
Dispositionen i planbeskrivningen är till för att läsaren till en början ska få inblick i förslaget 
och därefter, vid behov, kan se på förutsättningarna som råder i planområdet. För att få en 
övergripande förståelse över planområdet inleds dokumentet med en introduktion som ger en 
inblick över platsens förutsättningar. Därefter följer förslaget på förändring. Efter förslaget 
framställs tidigare ställningstaganden rörande planområdet, dokumentet avslutas med en mer 
ingående förklaring över platsens förutsättningar. Om läsaren i förslagsdelen upplever något 
som oklart kan hen således bläddra framåt i dokumentet för att få mer bakgrundsinformation.  
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HANDLINGAR 
Till detaljplaneförslaget hör följande 
handlingar: 
• Plankarta med bestämmelser, skala 1:2000 
• Planbeskrivning med 

konsekvensbeskrivning, 
genomförandebeskrivning och illustration 

 
Övriga handlingar/utredningar: 
• Geoteknisk utredning 
• Naturvärdesinventeringar 
• Dagvattenutredning 
• Arkeologisk undersökning steg 1 
• Arkeologisk undersökning steg 2 
• Fastighetsförteckning 

INLEDNING 
SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att skapa en ny F-6 
skola, blandad bebyggelse av villor, parhus och 
radhus samt vårdboenden som gruppbostad 
och psykosocialt boende.  

Sanatorieskogen är delvis utpekad i 
översiktsplanen som möjligt 
utbyggnadsområde för bostäder, främst 
villor/radhus. Området bedöms också som en 
viktig länk när det gäller gröna kilar i östra 
Ulricehamn och därför måste hänsyn tas till 
naturen i området.  

Ny infart planeras från Grönahögsvägen in i 
området som ska försörja både det nya 
området Björkåsen och skolan. I norr planeras 
en ny gata som en förlängning av Vinbärsgatan 
för att nå flera nya villor och ett psykosocialt 
boende. Nya cykelvägar ska länka ihop 
omgivande villabebyggelse så som Bergsäter, 
Fredriksberg, Fållorna etc, och skolan med 
varandra samt även till Lassalyckan. 

PROCESS 
TIDPLAN 
Följande översiktliga tidplan gäller för 
detaljplanen: 
Samråd  tredje kvartalet 2021 
Granskning första kvartalet 2022 
Antagande andra kvartalet 2022 

Antagen lagakraftvunnen detaljplan beräknas 
till andra kvartalet 2022. 

Genomförande av planen inleds tredje 
kvartalet 2022. 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet ligger i östra delen av Ulricehamn 
mellan Grönahögsvägen och den sydöstra 
delen av friluftsområdet Lassalyckan. Området 
består idag till stor del av skog men även äldre 
ängar och friliggande gårdar. Väster om planen 
finns två villaområden, Fållorna och 
Stadsskogen. Områdets areal är ca 27 ha.  

Markägande 
Fastigheten Sanatorieskogen 1:3, 
Sanatorieskogen 1:31, Bogesund 1:230, 
Bogesund 1:253 och Stadsskogen 1:1 ägs av 
Ulricehamns kommun.  

Fastigheterna Måbäret 3, Måbäret 4, 
Stadsskogen 1:2, Stadsskogen 1:12, 
Stadsskogen 1:5, Stadsskogen 1:6, Stadsskogen 
1:17, Stadsskogen 1:10, Stadsskogen 1:11 och 
Sanatorieskogen 1:34 är i privat ägo. 

PLANENS FÖRENLIGHET MED 
MILJÖBALKEN KAPITEL 3, 4, 5 
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 
miljöbalken (MB) (1998:808), som rör 
grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden. Området är en 
vidareutbyggnad av befintliga villaområden 
och exploaterar till största delen skogsmark, 
vilket inte är en bristande resurs i området. 
Planförslag har tagit hänsyn till de natur- och 
rekreationsvärden som finns på platsen för att 
minska påverkan på oersättliga resurser som 
djur och växter. 

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

Enligt 5 kap. MB ska kommuner och 
myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer iakttas, vilket beskrivs 
under ”Konsekvensbeskrivning”.  
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FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING 
PLANBESTÄMMELSER 
Allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap 
VÄG - delar av Grönahögsvägen finns med i 
planen och ligger då under 
användningsbestämmelsen VÄG. Detta då 
vägen ej är detaljplanelagd sedan tidigare, 
samt för att säkerställa trafiksäkerheten. Delar 
av infart till Stadsskogen tas med i 
planområdet för att säkerställa 
trafiksäkerheten genom att möjliggöra 
utfartförbud.  

GATA- gatuområdet i södra delen av 
rubricerad detaljplan, med infart från 
Grönahögsvägen, har en bredd som inkluderar 
gång- och cykelbana samt ett dike, för att 
skapa en skyddsbarriär, i den bredd som 
inryms i bredden av planbestämmelsen. I 
villaområdet i mellersta och norra delen av 
rubricerad detaljplan är gatan smalare och 
inkluderar ej separerad gång- och cykelbana.  

CYKEL - planbestämmelsen tillåter gång- och 
cykelväg och placeras så att de befintliga 
angränsande områdena till planområdet ska 
kopplas ihop med Stadsskogen och i 
förlängningen Lassalyckans fritidsområde. I 
sydvästra delen av området vid 
Grönahögsvägen inkluderar även 
bestämmelsen grönytor i anslutning till gång- 
och cykelbanan. 

PARK - planbestämmelsen reglerar att ett 
parkområde anläggs i planområdet. Parken 
placeras centralt mellan Stadsskogen, Fållorna 
och kommande bebyggelse i rubricerad 
detaljplan för att knyta ihop de olika 
bostadsområdena och ge möjlighet till 
gemensamma samlingspunkter.  

NATUR - används för att skydda de värdefulla 
gröna korridorer som finns i området. Delar av 
området innehåller bevarandevärda arter och 
miljöer som skyddas. Naturen kan användas 
för promenader och utevistelse och fungerar 
även som buffert mellan bostäder. Natur 
planläggs även för att skapa kilar mellan 
bebyggelsen och därmed koppla samman 
gångstråk med de vandringsleder som går 
öster om området. 

NATUR1 – planläggs för att ge plats åt 
dagvattenlösningar. 

Kvartersmark 
B - Bostäder, planbestämmelsen möjliggör en 
etablering av nya bostäder i området. 

B1 - Bostäder, psykosocialt- och vårdboende 
tillåtas. Bestämmelsen gör det möjligt att 
bygga olika former av vårdboende men är så 
flexibel att man även kan bygga vanliga 
bostäder. 

E1 – Transformatorstation.  

S - Skola. Området möjliggör för förskola och 
låg- & mellanstadieskola med plats för ca 550 
elever.  

Egenskapsbestämmelser för allmän plats 

Markhöjder (+xxx) - används för att det ska 
vara tydligt för både de som bygger 
vägarna/gatorna och de som schaktar för 
byggnadstomter vilken höjd de ska anlägga. 
Detta förenklar projektering och anläggande 
både för kommunen och privatpersoner som 
köper tomter i området. 

Egenskapsbestämmelser för 
kvartersmark 
Korsmark - endast komplementbyggnad får 
placeras. Används för att skapa buffertzoner 
till omgivande bebyggelse vid norra delen av 
skolområdet där komplementbyggnad kan vara 
lämpligt. I södra delen av planområdet 
används bestämmelsen för att säkerställa att 
en bäck inte byggs över. 

Prickmark - marken får inte förses med 
byggnad. Används för att skapa buffertzoner 
till omgivande bebyggelse vid skolområde. 

Högsta nockhöjd – används för att skapa ett 
småhusområde där villorna är anpassade till 
markens nivåer och varandra. Höjderna är 
satta för att tillåta byggnader med 2 våningar 
ovan mark.  

e1 - största byggnadsarea är angiven i % av 
fastighetsarean. Bestämmelsen finns för att 
reglera lämplig exploatering. Storleken på 
fastigheten avgör hur stor byggnaden blir. 
Detta gör att den totala mängden byggnader i 
ett område förblir lika stort oberoende av om 
fastigheterna förändras. Syftet med 
bestämmelsen är att området ska framstå som 
luftigt med småskalig bebyggelse. 
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e2 - största bruttoarea är angivet värde i kvm 
per fastighet. Bestämmelsen finns för att 
reglera lämplig exploatering där storleken på 
fastigheten inte är säker och där grannars 
exploatering inte ska påverka varandras 
byggbara BTA. Området ska framstå som 
luftigt med småskaliga hus. 

e3 - största byggnadsarea i kvm. Anger största 
byggnaden för egenskapsområdet. Används 
främst i områden med äldre befintlig 
bebyggelse där områdets befintliga 
exploateringsgrad och luftighet ska bevaras. 
Exploateringen blir i och med bestämmelsen 
inte kopplad till storleken på fastigheten eller 
antal fastigheter i egenskapsområdet utan 
högsta nivån är absolut. 

f1 - reglerar utformningen av området till att 
vara småskalig villabebyggelse. Områdets 
karaktär ska upplevas som luftigt och 
småskaligt. 

f2 - reglerar utformningen av området till att 
bli bebyggelse med par-/rad- och kedjehus. 
Syftet med bestämmelsen är att området inte 
bara ska bestå av villor utan ha flera 
upplåtelseformer, men ändå upplevas som 
småskaligt. 

f3 – reglerar fasadmaterialet på två fastigheter 
längs Vinbärsgatan till att endast vara av trä. 
Bestämmelsen finns med på den tidigare 
detaljplanen för området och har förts över till 
den nya för att bibehålla den ursprungliga 
tanken med det området. 

d1- reglerar minsta storlek på villafastigheterna 
i området och syftar till att tomterna inte ska 
bli för små. Syftet med bestämmelsen är att 
området ska uppfattas som luftigt med 
möjlighet till stor andel grönyta mellan husen.  

d2 - reglerar storleken på villafastigheterna i 
området till under 1200kvm vilket syftar till att 
fler antal byggnader ska kunna byggas än om 
fastigheterna tilläts vara större.  

p1 – huvudbyggnad ska placeras minst 4m från 
fastighetsgräns. Garage och 
komplementbyggnad ska placeras minst 2 
meter från fastighetsgräns och garage minst 6 
meter från gata. Bestämmelses syfte är att 
villaområdets karaktär ska vara luftigt och för 
att säkerställa brandskyddsavstånd, men även 
för att byggnaderna inte ska placeras för nära 
vägen och skymma sikten vilket även gör plats 
för parkering.  

p2- huvudbyggnad ska placeras minst 9 meter 
från Grönahögsvägen. Reglerar avståndet till 
Grönahögsvägen av trafiksäkertssynpunkt.  

Utfartsförbud – används för att hindra 
anläggandet av utfart på platser där det anses 
olämpligt med fler utfarter ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är angiven till 10 år från 
och med det att planen fått laga kraft. 

u1 - planläggs för att säkra att underjordiska 
ledningar i området ej överbyggs.  
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ILLUSTRATION 

Illustration över hur området kan se ut. Där nya fastigheter och befintliga fastigheter maximerar den exploateringsgrad som 
tillåts. 
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Illustration över hur området kan se ut sett från söder. Där nya fastigheter och befintliga fastigheter maximerar den 
exploateringsgrad som tillåts. 

 
Illustration över hur området kan se ut sett från norr. Där nya fastigheter och befintliga fastigheter maximerar den 
exploateringsgrad som tillåts. 
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NATUR OCH KULTUR 
Mark, vegetation och naturvärden 
Förslag till detaljplan medger en exploatering 
av tidigare obebyggd mark vilket alltid betyder 
en viss påverkan på naturen. Enligt inventering 
gjord 2019–20 finns främst naturvärden i 
norra delen av planen kring fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31 och den lövskog som 
finns där. I rubricerad detaljplan kommer 
stora delar av detta område skyddas som 
naturmark. Dels sker detta för naturens skull 
men även för de boende i området. Naturen 
föreslås bli en viktig del av livsmiljön även för 
människor och tillgängliggörs i mindre unika 
delar genom gångvägar, lekområden och 
stigar. De områdena med mest naturvärden 
sparas från hårdgjorda ytor och ska istället 
förvaltas i en biologiskt värdefull riktning. 
Området i norra delen är bitvis en del i 
Ulricehamns gröna nätverk av naturmiljöer 
och ska därför också skyddas i planen. 

I den norra delen av området fann man under 
naturinventeringarna flera arter fladdermöss. 
De flesta arterna använder bara området som 
födosöksområde men på fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31 konstaterades en boplats 
med nordfladdermöss. Dessa måste hanteras 
varsamt och en undersökning bör ske ifall 
platsen är en ynglingsplats (ej rivning på 
sommaren) och/eller bara en 
övervintringsplats (ej rivning på vintern). 
Dispens för rivning måste sökas hos 
Länsstyrelsen. I den södra delen, där skolan 
placeras, kommer större delen av naturen och 
marken påverkas av exploatering för alla de 
funktioner som krävs i en skolmiljö. I 
framtiden är det viktigt att skolans närmiljö 
byggs, förvaltas och utvecklas tillsammans med 
naturen och blir en integrerad del av den. 
Genom att använda naturen och dess element 
som vatten, växter, träd (döda och levande) 
och landskapet kan de som går på skolan lära 
sig av och använda naturen i sitt lärande. 

I naturvärdesinventeringen, gjord 2019, 
pekades två större ekar som ut som viktiga i 
den södra delen av planområdet. Ett av träden 
planeras att sparas vid byggandet av skolan. I 
den norra delen av planområdet kommer tre 
större träd behöva tas ner vid utbyggnad av 
den gata som blir en fortsättning av 
Vinbärsgatan. Dessa har ett visst naturvärde 
men är inte unika i området (se mer under 
Förutsättningar) och flera större träd kommer 
sparas i trädens närområde varvid dessa inte 
har ett unikt värde. 

I den naturvärdesinventeringen gjordes 
bedömningen av planförslaget att påverkan på 
naturvärden kommer bli stor och vissa 
naturvärden försvinna helt men att skadan blir 
relativt liten då planområdet har liten biologisk 
betydelse för kommunen. 

Generella skyddsåtgärder som föreslås för hela 
planområdet är en väl planerad grönstruktur 
med stråk där djur och insekter kan röra sig i 
fria passager där växter, lavar och svampar kan 
spridas. Det kan vara stråk av blandade 
naturliga buskar, träd och örter eller 
trädgårdar, häckar och kulturväxter. Det 
viktigaste anges vara att det blir ett nät av 
sammanhållen grönska över, genom och förbi 
planområdet. Blommande träd och buskar som 
blommar över stora delar av året bör användas. 

Kulturmiljövärden 
Områdets karaktär som obebyggt skogsområde 
kommer förändras till ett villaområde i norr 
och skola i söder. Planen tillåter schaktning 
och omläggning av terrasser och stenmurar i 
området. En ansökan om bortforslande eller 
borttagande av stenmur på planerat 
skolområde måste göras hos länsstyrelsen 
Västra Götaland. Dessa dispensansökningar 
sker efter samrådet.  

På fastigheten Sanatorieskogen 1:31 finns en 
äldre byggnad som anses ha visst 
kulturhistoriskt värde då den fungerade som 
arbetarbostad och besöksboende för 
Sanatoriet. Byggnaden är inte upptagen i något 
skyddsprogram tidigare men besitter visst 
värde i sina karaktärsdrag från sekelskiftet 
1900 vad gäller takutformning, fasadmaterial 
och ljusa kulör. Förslaget till detaljplan 
kommer inte skydda byggnaden från att rivas, 
då bedömningen gjorts efter en avvägning 
mellan de behov som ett psykosocialt boende 
kräver och kulturmiljövärdet, där behovet av 
samhällsviktig verksamhet prioriteras.  

BEBYGGELSE OCH SERVICE 
Placering och utformning 
Det nya områdets norra delar kommer bestå av 
två mindre villa-, par- & kedjehusområden 
med en luftig tomtindelning på mellan 900–
1200 kvm för villatomter och mindre för 
kedjehus. Placering av huvudbyggnad ska 
göras minst 4m från fastighetsgräns för att inte 
riskera att hamna för nära andra byggnader 
och för att säkra ett luftigt intryck i området. 
Garage kan placeras 2 meter fastighetsgränsen 
men får ej placeras närmre gatan är 6m för att 
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ge plats åt parkering framför. 
Komplementbyggnader kan placeras 2 meter 
från fastighetsgräns. Befintliga hus som finns i 
detaljplanen och som tidigare ej har varit 
detaljplanelagda planläggs utifrån vilken 
storlek de har idag, men med viss tillåtelse för 
utbyggnation. Befintlig byggnation som 
tidigare varit detaljplanelagda planläggs efter 
tidigare detaljplan. 

Utformningen av de nya byggnaderna regleras 
genom en begränsad höjd på 2 våningar 
(exkluderat skolfastigheten) och högsta 
exploateringsgrad av fastigheten. Detta finns 
för att områdets karaktär ska vara 
småhusbebyggelse och rad-, kedje- & parhus. 
Gällande utformning föreslås en varierande 
gestaltning, vilket skulle förstärka charmen i 
området. Detta förväntas ske naturligt genom 
att inte sätta bestämmelser för specifik 
utformning. Dock uppmuntras val av material 
som anspelar till naturen. 

Befintliga byggnader i norra delen av 
planområdet är de enda byggnaderna i 
planområdet som omfattas av tidigare 
detaljplan. Dessa regleras därför efter gällande 
detaljplan genom en maximal 
exploateringsgrad på 180 m² BYA, en 
begränsad höjd motsvarande 1 våning samt att 
de ska bebyggas med träfasad. 

Utformning av befintliga byggnader i södra 
delen av planområdet regleras genom en 
begränsad höjd motsvarande 2 våningar och 
med en maximal exploateringsgrad på 20% av 
fastighetsytan. Detta för att ge en likvärdig 
exploateringsgrad för samtliga fastighetsägare 
i delområdet.  

Skolbyggnadernas storlek och höjd regleras. I 
anslutning med skolan planeras en idrottshall 
om ca 1200 m². Skolan beräknas ha en 
maximal nockhöjd på under +290 m.ö.h. 
Skolan bör bli en del av sin omgivning och ta in 
naturen i lekmiljön för att skapa en så bra 
miljö för barnen som möjligt. Bäcken som går 
genom skolans fastighet har naturvärden och 
kommer att skyddas från större byggnader 
med korsmark, vilket möjliggör 
komplementbyggnader som vindskjul, 
cykelgarage, förråd, lekutrustning m.m.  

Skolans område i söder ska utformas så att 
barnen har så mycket lekyta som möjligt. 
Enligt riktlinjer som beskrivs i rapporten 
Funktionsprogram förskola och grundskola 
ska skolans utemiljöer medge 30 m² per elev 
samt 15 m² per elev i inomhusmiljöer. Vilket 

utomhus, med 550 elever blir, 16500 m², detta 
uppnås med god marginal i rubricerad 
detaljplan då planen medgör en utemiljö på ca 
40 000 m². Skolbyggnaden som planeras i 
rubricerad detaljplan ger plats för ca 20 m² 
inomhusyta per elev och ca 70 m² utomhus yta 
per elev. Vid byggnation av full 
exploateringsgrad beräknas ca 700 elever 
rymmas. Detta med en inomhus yta på ca 20 
m² per elev och en utomhus yta på ca 55 m² 
per elev.  

Tillgänglighet 
Planområdet lutar åt flera olika håll vilket 
skapar utmaningar. Gator, skolområde och 
andra allmänna eller kommunala ytor ska så 
långt det är möjligt vara tillgängliga för alla 
människor som vistas där. I vissa delar av 
planen kommer lutningen göra det svårare för 
vissa människor att vistas vilket gör att dessa 
områden blir otillgängliga. Naturområden, 
dagvattenhantering samt delar av parkytor 
mm. kan och kommer ej att tillgänglighets 
anpassas.  

Flera nya vägar och GC-vägar dras i området. 
Detta kommer förbättra tillgängligheten in, i 
och genom området. 

Trygghet 
Trygghet är en subjektiv känsla av säkerhet 
som definieras av varje person och dess 
förutsättningar/rädslor. Det finns dock vissa 
gemensamma nämnare som många människor 
känner otrygghet inför som mörker, ensamhet, 
oöverblickbarhet och fysiska hinder. Den nya 
detaljplanen i Sanatorieskogen förväntas leda 
till att området blir mer tryggt både för de nya 
som ska bo där och de som kan tänkas röra sig 
igenom området upp mot Lassalyckans 
friluftsområde till fots, med hjälpmedel, eller 
cykel. Detta förväntas öka känslan av trygghet 
och viljan att röra sig i området, vilket leder till 
en positiv spiral. 

Under skoltid övervakas skolområdet av 
personal. Efter att skolan stänger kan 
skolområden upplevas som ödsliga och otrygga 
av somliga. Detta kan förebyggas genom att 
uppmuntra grannar till att röra sig genom 
området efter skoltid genom bra gångvägar och 
god belysning. Detta är ett billigt sätt att 
minska klotter och skadegörelse. Skolans 
närhet till grannar och villabebyggelse talar för 
att skolgården och idrottshallen även kan 
nyttjas efter skoltid. Vilket bidrar till ökad 
rörelse i området under större del av dygnet, 
vilket ökar den subjektiva känslan av trygghet. 
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Grundläggning 
Geotekniska undersökningen visar att risken 
för sättningsskador och ras/skred är låga i de 
områden som pekas ut för exploatering och att 
grundläggning kan ske med ytlig 
grundläggning. Inga begränsningar vad gäller 
geoteknik kommer tillföras planen. Platta på 
mark kommer tillåtas.  

Undersökningen visade att området har högre 
halter av radon är genomsnittet. Grunder som 
anläggs måste göras på ett radonsäkert sätt. 

Verksamheter 
I områdets norra del kommer ett gruppboende 
och ett psykosocialt boende finnas. Dessa 
beräknas inte leda till en väsentligt ökad trafik 
jämfört med rad eller parhus med samma 
boendemängd.  

Skolan kommer att leda till en avsevärt ökad 
trafikmängd, både personal och skolskjuts. 
Genom att en ny gata anläggs in från 
Grönahögsvägen ska olägenheter i form av 
buller minimeras för de som bor i Stadsskogen 
och längs Lugnåsgatan. 

FRIYTOR 
Rekreation 
Planområdet planeras för att bli ett naturnära 
område där det är enkelt att ta sig ut i skog och 
mark samt att promenera/cykla till andra delar 
av Ulricehamn.  

Planområdet ligger nära Lassalyckans 
friluftsområde som är ett viktigt område för 
idrott, motion och rekreation. Genom att skapa 
bättre GC-vägar dit uppmuntras de boende att 
gå och cykla dit istället för att ta bilen. 

Parkområden 
I samband med framtagandet av rubricerad 
detaljplan har ett förslag för parkutveckling 
tagits fram för planområdet. I detta 
parkförslag föreslås att planområdet delas in i 
tre sammanhängande PARK-områden. Dessa 
områden tillåter en etablering av 
lekutrustning, bänkar och annan utrustning 
som skapar en stadsdelspark för alla 
omkringliggande villaområden.  I den norra 
delen av parkområdet ska det finnas flera 
mötespunkter, se illustration nedan, och 
utflyktsmål så som grillplatser eller naturlek 
samtidigt som den naturlika karaktären 
bibehålls. Den övergripande tanken med 
området är att träden i området ska sparas, 
gläntor ska huggas ut och gång- och cykelvägar 

göras i ordning. Ambitionen är att känslan ska 
vara att parken har skapats i skogen. Genom 
att placera parken mellan tre bostadsområden 
kan människor som inte direkta grannar mötas 
och lära känna varandra. 

 

Illustration över förslag på norra delen av parkområde 

Mellersta delen av parkområdet föreslås bli 
mer av en långsmalare karaktär och är 
utformad för att skapa insynsskydd mot 
bostäderna i öster. Området föreslås präglas av 
träd med varierande kronkulör samt 
gräsbelagdmark, se bild nedan. 

 

Illustration över förslag på mellersta delen av 
parkområdet. 
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Södra delen av parkområdet föreslås bli en 
lekplats, med lekutrustning i naturliga 
material. Detta område syftar till att fungera 
som en mötesplats för planområdets och 
anslutande områdens barn. Med stråk som 
leder till den centrerade lekplatsen, se bild 
nedan. 

 

Illustration över förslag för södra delen av parkområdet 

 

 

Gatunät och trafik 
Trafiken på Grönahögsvägen, söder om 
planområdet, fram till den nya gatan i öster 
beräknas öka från ca 1 000 fordon per dygn till 
ca 2000 fordon per dygn efter planens 
genomförande. 

En ny gata planeras från Grönahögsvägen upp 
genom området. Den ska serva skolan och det 
nya villaområdet. Gatan beräknas trafikeras av 
ca 1000 fordon per dygn. 

En ny gata föreslås till förskolan Ur och Skur 
som ligger nordöst om planområdet. Med den 
ska transporter till skolan bli bättre och 
trafiken genom Lassalyckan minska. 

Lugnåsgatan planeras att stängas av mellan 
skolan och infarterna till fastigheten 
Stadsskogen 1:5. Den avstängda biten ska 
göras om till gång/cykelväg. Syftet är att trafik 
till villaområdet och skolan inte ska ta en 
smitväg genom bostadsområdet Stadsskogen 
och orsaka störningar där. Fortsättningen av 
Lugnåsgatan kommer dras om i en annan 
vinkel men ha kvar sin funktion.  

I norra delen av planområdet föreslås vägen 
som leder till Sanatorieskogen 1:31 göras om 

till cykelväg. En ny gata ska ledas in från väster 
som en förlängning av Vinbärsgatan och 
försörja de nya villorna, det psykosociala 
boendet samt den befintliga fastigheten öster 
om planområdet. Trafiken på vinbärsgatan 
förväntas öka med ca 150 fordom per dygn.  

Utfart  
Utfart från skolan och bostadsområdet 
förväntas ske genom den nya gatan i öster. 
Skolan får också möjlighet för ut/infart i sitt 
nordöstra hörn av fastigheten. Gatan 
dimensioneras för ökad trafik på morgonen 
samt för bussar. 

Utfarter längs Grönahögsvägen begränsas med 
hjälp av utfartsförbud till de privata 
fastigheternas befintliga utfarter samt till den 
nya infartsgatan till området.  

Gång- och cykelvägar 
Längs den nya gatan i öster planeras en 
separerad gång och cykelbana som går upp till 
villaområdet från Grönahögsvägen. Cykelvägen 
fortsätter sedan upp genom områdets västra 
sida upp till cykelbanan längs 
Sanatoriebacken. GC-vägen kopplar ihop 
Fredriksberg och Bergsäter via 
Sanatorieskogen till Lassalyckan. På denna 
cykelväg ska det sedan kopplas flera 
förgreningar ut till omgivande villaområden, 
både gamla och nya.  

Nytt övergångsställe och gång/cykelbana 
skapas på Grönahögsvägen ungefär i höjd med 
den nya infarten till Bergsäter och in till 
skolan. Infarten gör det enklare för barn och 
vuxna att gå till skolan på ett säkert sätt.  

Parkering 
Parkering förväntas ske inom kvartersmark. 
Ulricehamns kommuns parkeringsnorm ska 
följas gällande anläggning och utformning av 
parkering. Inga parkeringar på allmän plats 
skapas. 

STÖRNINGAR 
Buller 
Enligt kommunens bullerkartläggning från 
2019-01-10 utsätts befintliga enbostadshus 
utmed Grönahögsvägen för bullernivåer upp 
till 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad och 
74 dB(A) maximal ljudnivå. Med en förväntad 
fördubbling av trafikmängden på 
Grönahögsvägen kommer bullernivån vid 
dessa bostäder öka något. Bullernivåerna 
bedöms inte öka i sådan omfattning att 
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åtgärder föranleds. För att förhindra nya 
bostäder i bullerutsatt läge har en 
planbestämmelse införts om att bostäder inte 
får placeras närmre Grönahögsvägen än 9m.  

Trafikmängderna på de nya gatorna inne i 
planområdet förväntas inte ge upphov till 
bullernivåer som riskerar att överskrida en 
skadlig nivå (60 dB(A)). 

Buller kan också komma från 
skolverksamheten men det bedöms inte vara 
tillräckligt stort för att allvarligt störa 
omgivningen.  

För skolgårdar ska de delar som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet inte 
överskrida en ekvivalent ljudnivå på 50 dB(A) 
och en maximal ljudnivå på 70 dB(A). För att 
tillgodose detta kan denna del av skolgården 
anläggas med god marginal till vägar. 
Riktvärden för buller för skolgårdar bedöms 
inte överskridas då skolgården beräknas ha en 
ekvivalent ljudnivå på <50 dB(A) och en 
maximal ljudnivå på <65 dB(A).  

Den totala bullerökningen bedöms inte vara så 
hög att den blir en olägenhet för de boende.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp finns i närområdet men nya 
anslutningar krävs för de nybildade 
fastigheterna så att de ansluts till kommunalt 
vatten och avlopp. Anslutningar i norra delen 
av planen finns i gatorna i området Fållorna 
och Stadsskogen.  

Anslutningar för södra delen finns idag i 
Lugnåsgatan och Avenboksgatan.  

El, tele, bredband 
Utbyggnad av el, tele och bredband kommer 
ske i området. En transformatorstation 
placeras i korsningen mellan den nya gatan 
upp i villaområdet och Lugnåsgatan för att 
försörja området. 

Anslutningsmöjligheter finns i befintliga 
villaområdens vändplaner mot planområdet.  

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeledningar kommer att anläggas 
genom området från nord/nordväst ner till 
skolans område och vidare till Bergsäter söder 
om planområdet. Större delen av ledningarna 
kommer gå i mark med 
användningsbeteckningen NATUR eller GATA. 

För att skydda ledningar som går på 
kvartersmark planeras u-område att läggas in i 
skolområdet efter samråd.  

Dag- och dräneringsvatten 
Planområdets norra delar som består av villor, 
par- och kedjehus kommer ha tillräckligt stor 
andel grön yta som kan ta upp större flöden av 
vatten. Vattnet från vägar och hårdgjorda ytor 
leds ned i dagvattenledningar.  

Den södra delen av planområdet kommer 
bestå av stora byggnader och viss andel 
hårdgjorda ytor. Vattnet ska i största 
möjligaste mån fördröjas genom 
fördröjningsmagasin, dammar eller växtlighet. 
Ett område i sydvästra delen av planområdet 
har bestämmelsen NATUR1 i syfte att ta upp 
dagvatten.  

Det som inte dräneras ned i marken kan sedan 
ledas vidare till dagvattenledningar eller öppna 
diken.  

Den del av området som är planlagt för skola 
ligger i den topografiskt lägsta delen av 
planområdet. Skolan planeras att byggas i 
anslutning till en av de sänkor som tidvis är 
vattenförande, med utlopp markerat B i bild 
nedan, och där vattennivåerna riskerar att 
dämma. 

 

Illustration över vattenflöde 

Ytavrinningen till sänkan behöver därför ledas 
om innan den når skolområdet. Fastigheten 
inrymmer även delar av et vattendrag som 
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korsar området och ligger i direkt anslutning 
till den vägtrumma som leder vattnet under 
Grönahögsvägen och vidare in i angränsande 
planområde. Med hänsyn till givna 
förutsättningar är utrymmet begränsat att 
anlägga en allmän fördröjning av dagvatten för 
skolan. För att uppfylla kraven av oförändrad 
avrinning efter planens genomförande behöver 
dagvatten därför delvis fördröjas inom 
fastigheten. Fastighetens areal uppgår till ca 
5,1 ha. Förutsatt ett scenario där framtida 
nederbörd ökar med 25%, beräknas 
avrinningen från den oexploaterade ytan till 
145 l/s, vid ett 10 minuter långt 10 års regn och 
121 l/s vid ett 20 minuter långt 20 års regn, 
tabell nedan. 

 

Beräknad avrinning inom skolfastighet före 
exploatering 

Om avrinningen från fastigheten inte ska öka 
efter planens genomförande blir den 
erforderliga fördröjningsvolymen avhängig hur 
stor yta som hårdgörs. För att tillgodose 
riktlinjerna behöver 12 mm dagvatten 
fördröjas för varje m2 hårdgjord yta, vid ett 10 
års regn som faller i 10 minuter. Motsvarande 
siffra för ett 20 minuter långt 20 års regn blir 
20mm/m2 hårdgjord yta. 

Återvinningsstation 
Den närmsta återvinningsstationen finns i 
korsningen mellan Avenboksgatan och 
Grönahögsvägen ca 400-600m bort. 
Återvinningscentral för större avfall finns norr 
om Ulricehamn vid Hössnamotet, ca 5,5 km. 

Brandvattenförsörjning 
Brandvattenförsörjningen i området kommer 
att lösas med en kombination av alternativt 
system och konventionellt system. Ett 
konventionellt system tillämpas i så stor 
utsträckning som möjligt. 
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
Den gällande översiktsplanen för Ulricehamns 
kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-
10-29. Översiktsplanen anger den södra delen, 
av planområdet som lämplig för bostäder 
medan den norra delen inte är omnämnd.  

Planområdet anges också som viktigt i stadens 
grönstruktur med flera gröna korridorer i 
staden som börjar här.  

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN 
Den fördjupade översiktsplanen ”växtplats 
Ulricehamn” är från maj 2008. 
Sanatorieskogen ingår delvis i delområde 
Fållorna-Grönahögsvägen men det som 
föreslås är till stora delar realiserat i området 
stadsskogen och Fållorna-Sanatorievägen. 
Nuvarande planförslag går utanför det som 
planerats i den fördjupade översiktsplanen 
men bedöms ligga i linje med syftet för den 
fördjupade översiktsplanen. 

Området ingår också delvis i delområde 
Stadsskogen där det är angett att en utbyggnad 
av cykelvägen längs Grönahögsvägen är viktig. 
Detta har möjliggjorts i angränsande 
detaljplaner.  

DETALJPLAN 
Ingen tidigare detaljplan finns för området i 
stort utom vissa delar i väster som har 
användning Natur. Dessa får liknande 
användningsbestämmelser i rubricerad 
detaljplan.  

GRÖNPLAN 
Grönplanen från 2001 anger området som 
viktig ingång till gröna kilar i centrala delar av 
staden. Flera gröna kilar eller naturkorridorer 
startar här och går vidare åt väster. En grön kil 
är sammanhållen grönska från ytterområden 
och naturlig skog in i staden och kan bestå av 
både skötta miljöer som parker/trädgårdar och 
mer naturlika. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  
NATUR OCH KULTUR 
Mark och vegetation 
Marken i planområdet sluttar åt väst/sydväst 
med vissa brantare partier. I norr kan en lång 
bred fördjupning skönjas från ändarna på 
Fållornavägen och Skogsrydsvägen mot 
nordöst. Här är marken fuktigare än 
omgivningen men utan ytligt vatten eller tydlig 
bäckfåra. I området finns lövskog med 
fuktighetsgynnade arter. 

I Sydväst löper en sänka som leder ner mot 
Grönahögsvägen. I sydöstra delen av 
planområdet, på skolområdet, löper en bäck 
med omgivande låg marknivå som gör området 
blött. Bäcken går sedan vidare ner mellan 
Bergsäter och Fredriksberg.  

Området och dess omgivningar är ett 
småbrutet skogslandskap med enstaka gårdar 
som i väster angränsar till tre olika 
villaområden. Området kan delas upp i tre 
olika vegetationszoner: produktionsskog med 
barrträd, vuxen lövskog och igenvuxna 
betesmarker.  

Produktionsskogen (blått i illustration nedan) 
är ett sammanhängande område med 
övervägande gran i nordöst som anknyter till 
en stor sammanhållen gran- eller blandskog 
öster om Ulricehamn. En del av 
produktionsskogen på fastigheten har under 
2018/2019 avverkats.  

Den äldre lövskogen (se grönt i illustration 
nedan) är uppdelad i flera mindre områden 
och består av blandad lövskog med mindre 
inslag av barrträd. Marken är fuktig och det 
finns ett blandat örtskikt. Kring fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31 finns flera invasiva arter 
som parkslide och rosenspirea som behöver 
bevakas så att de inte sprider sig vidare, 
speciellt i koppling till hantering av 
schaktmassor.   

 

Vegetationszoner 

I området finns en del igenvuxen betes-/ 
åkermark med öppna områden. Området 
används idag delvis som betesmark för hästar 
och innehåller stora och mindre träd med visst 
naturvärde. Inga naturvärden har hittats i 
betesmarkerna. Två stora ekar och att det finns 
sälgar anses som ett visst intresse. 

Staket, häck eller liknande 
Kring de två ängarna i södra delen finns ett 
enkelt stängsel för djurhållning. Kring 
byggnaderna på fastigheten Sanatorieskogen 
1:31 finns ett högt staket med taggtråd. 

Geoteknik  
En geoteknisk utredning har gjorts av AFRY 
under hösten 2020.  

Jorddjupet varierar mellan 1–7 m och består av 
ett tunt lager organisk jord följt av sand eller 
silt. Sand och silt vilar ovanpå morän, där 
moränen i sin tur vilar på berg eller fastare 
botten. I ett område i nordost finns ett område 
med torv.  

Bortsett från områden med torv och ytskikt 
med mulljord bedöms jorden inom området 
inte vara sättningsbenägen. Eventuella 
sättningar bedöms bli små. Totalstabiliteten 
för området bedöms utifrån marklutningar och 
jordlagerföljd vara tillfredsställande. 

Grundläggning av småhus bedöms kunna 
utföras som ytlig grundläggning i 
friktionsjorden.  
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Markföroreningar 
Området har till stora delar inte varit bebyggt 
och har aldrig använts för tillverkning av 
miljöfarliga produkter. Området bedöms inte 
innehålla utsläpp av föroreningar. 

Historik 
Norr om det nuvarande planområdet låg fram 
till 1970-talet det stora vintersanatoriet som 
gjort Ulricehamn känt som kurort. Sanatoriets 
marker sträckte sig över större delen av östra 
Ulricehamn och är till stor del det område som 
nu omvandlats till friluftsområdet Lassalyckan. 
Planområdet ligger utanför den äldre 
anläggningen men två byggnader i och i 
anslutning till planen som tidigare varit 
personalbostäder eller gästrum vittnar om 
sanatoriets historia.  

Områdets södra del, som idag ligger i 
anslutning till Stadsskogens villaområde, var 
under historisk tid ett småbrutet 
jordbrukslandskap med flera mindre gårdar 
och torp. På äldre kartor finns flera små åkrar 
och ängar markerade men större delen av 
området var även då skogs- eller utmarker.  

I och med utbyggnaden av Grönahögsvägen 
samt expansionerna av flera villaområden 
under senare delen av 1900-talet knöts 
området närmre staden. Naturen i området har 
under senare tid varit ett uppskattat 
närströvområde för de boende i omgivande 
villaområden. 

Planområdet 1890-talet 

Radon 
Vid mätningar i den geotekniska 
undersökningen, baserat på radonhalt i 
jordluft, har värden motsvarande 

högriskområde uppmätts. Den naturliga jorden 
ska betecknas som högriskområde avseende 
radonförhållanden om inte ytterligare 
mätningar utförs. 

Risk för höga vattenstånd 
Risken för översvämningar på grund av höga 
vattennivåer bedöms som låg då området 
ligger långt från ett större vattendrag, damm 
eller sjö. Den bäck som rinner genom området 
bedöms inte utgöra någon risk då den inte har 
ett stort upptagningsområde och periodvis 
torkar ut helt. 

Naturvärden 
Planområdet har inventerats i två omgångar av 
en konsult inom naturinventering (Jakobi).  

Den södra delen (söder om Lugnåsgatan gatan, 
se bild nedan) inventerades under våren 2019. 
Inventeringen fann ett område med något 
förhöjda naturvärden (klass 3), ett antal 
stenmurar samt två särskilt skyddsvärda ekar 
(Quercus robur). 

 

Naturvärdesinventering del 1, skolområdet  

Det värdefulla området bestod av en 
flerskiktad lövskog samt en brynzon mot slyig 
jordbruksmark. Stenmurar i eller kring åkrar 
eller betesmarker innehar ett generellt skydd 
som gör att dispens måste sökas av den som 
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vill bygga i området för att ta bort dem. En 
huggorm (Vipera berus) hittades under 
inventeringen.  

Flera arter av fladdermus har hittats i 
områdets södra del men enligt inventeringen 
används denna del endast för födosök. 

Norra delen av planområdet inventerades 
våren och sommaren 2020 (se bild nedan). I 
området identifierades flera områden med 
naturvärdesklass 3 (orange) och 2 (rött). 
Främst gäller det den norra och västra delen av 
området. Områden med naturvärdesklass 2 
bör skyddas från storskalig exploatering.  

I huvudbyggnaden på fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31 har boplatser för 
Nordfladdermus hittats. Dessa måste hanteras 
varsamt och en eventuell ombyggnation eller 
rivning bör ske när fladdermössen inte 
använder byggnaden, antingen under 
sommaren eller tidig höst. 

Norr om inventeringsområdet finns ett område 
med blandad löv- och barrskog med några 
stora träd. Delar av området ingick i det gamla 
sanatoriets naturlika strövområden. Idag är 
området en blandskog med stora delar mindre 
träd av blandade arter. 

Vid slutet av den nuvarande sträckningen av 
Vinbärsgatan finns tre grova träd vilka besitter 
ett visst värde avseende sin storlek och ålder, 
men är inte unika i området. 

 

Naturvärdesinventering del 2, norra delen 

Kulturmiljövärden 
I norra delen av planområdet ligger en äldre 
villa som kan har visst kulturhistoriskt värde. 
Villan kallas ’Skogsvillan’ härstammar troligen 
från runt sekelskiftet 1900 och var en del av 
sanatoriets många kringliggande byggnader. 
Skogsvillan finns inte med i något 
bevarandeprogram och har väldigt lite skrivet 
om sig. Byggnaden har tidstypisk utformning i 
volym, fasadmaterial och takutformning. Dock 
har en del värden gått förlorade över tid. Stilen 
kan beskrivas som nationalromantisk eller 
Schweizerstil. Byggnaden bör enligt dialog med 
sakkunnig från Västarvet rustas upp för att 
behålla den historiska kopplingen till 
Sanatoriet i området och minnet av 
Ulricehamn som kurort. 

Byggnaden är ombyggd under senare delen av 
1900-talet till behandlingshem men har de 
senaste åren stått tomt och ouppvärmt. 
Byggnaden har få detaljer kvar som bedöms 
som värdefulla. Kostnaden för att rusta upp 
byggnaden bedöms som stor relativt 
byggnadens användbarhet.  
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Sanatorieskogen 1:31, Skogsvillan ca 1910 

Flera stenmurar finns i området vilket tyder på 
en användning av platsen. Dels är det 
stenmurar som ramar in äldre åker- och 
betesmark men även terrasskanter som gjort 
åkermarken mer platt. I planområdet finns 
tecken på att så kallade fägator har passerat. 
Dessa användes i äldre tider för att få djuren 
från gårdarna i staden upp på skogsbeten i 
öster. Fägatorna syns ofta som två parallella 
stenmurar, men kunde även vara gärdsgårdar 
vilka idag inte finns kvar. 

Fornlämningar 
Två arkeologiska utredningar har genomförts. 
Den första arkeologiska undersökningen som 
utfördes under hösten 2020 fann 3 lämningar 
som bedömdes behövas undersökas vidare i 
steg 2 (se bild nedan). Lämningarna består av 
terrasskanter och stenmurar som kan tyda på 
att åkrarna i området kan ha använts under 
lång tid. Kartor över området gör gällande att 
åkrarna fanns redan under 1600-talet vilket 
tyder på ännu äldre användning.  

 

Ytor som bör undersökas ytterligare, endast de södra 
ytorna undersöks under steg 2 

Inom ramen för den andra arkeologiska 
undersökningen, steg 2, grävdes 35 sökschakt, 
dels för att kontrollera odlingens äldsta 
ursprung, dels för att eftersöka eventuella 
lämningar av förhistorisk boplatskaraktär. Ett 
sökschakt innehöll en fläck med spridda 
kolfragment och i ytterligare ett schakt fanns 
en grop som bedömds som troligen recent (se 
bild nedan). Samtliga övriga schakt inom 
utredningsområdet saknade 
fornlämningsindikationer. Undersökningen 
bedömer således att området saknar 
fornlämningar och inga ytterligare åtgärder 
föreslås.  

 

Ytor som undersökts i steg 2  
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BEBYGGELSE OCH SERVICE 
Bebyggelse 
Planområdet består idag av flera mindre 
gårdar/hus utspridda i landskapet. 
Planområdet angränsar till villaområdena 
Stadsskogen och Fållorna i väster och 
Bergsäter/Fredriksberg i söder. I norra delen 
av området finns en äldre byggnad som 
troligen varit en del av sanatorieområdet. 
Ingen byggnad är utpekad i nuvarande 
kulturmiljöprogram. 

Skola, affär, vård 
Förskola finns som närmast i Stadsskogen 
ungefär ca 500m väster om planområdet.  

En ny för-, låg- och mellanstadieskolan 
planeras byggas i södra delen av planområdet 
vilket gör att villaområdena runt omkring 
kommer ha en relativt kort väg till skolan, ca 
200m.  

Högstadieskola, Stenbocksskolan, finns på 
Stenbocksgatan 50 ca 1,5 km från 
planområdet. 

Gymnasieskola, Tingsholmsgymnasiet, finns 
ungefär 1,3 km från planen. Till skolan finns 
flera vägar som går att gå eller cykla.  

Närmaste matbutik finns vi korsningen 
Parkgatan och Tre Rosors väg ca 1 km bort. 
Större utbud av butiker finns i centrum längs 
gågatan vilket är 1,7 km fågelvägen. I centrum 
finns också biograf, bibliotek, gym, 
restauranger och bar. 

I Ulricehamn finns två vårdcentraler varav den 
närmaste ligger på Nygatan 7, ca 1,6 km bort.  

Skyddsrum 
Inga skyddsrum finns i området. 

RIKSINTRESSEN 
Riksintresse Kommunikationer 
Hela planområdet ingår i utredningsområde 
för Götalandsbanans eventuella sträckning 
Borås-Linköping. Sannolikheten för en 
sträckning genom området kan anses som låg 
då den inte ligger i ett gynnsamt läge. 
Kommunen håller sig uppdaterad kring arbetet 
med ny höghastighetsjärnväg.  

 

 

FRIYTOR 
Rekreation 
Öster om området finns stora gran- och 
blandskogar. Norr om planen finns 
Lassalyckans friluftsområde som är 
Ulricehamns stora idrotts och motionsområde. 
Här finns strövområden, skid- och löparspår 
och mycket mer. Kopplingarna till omgivande 
och inneboende rekreation är god. Möjligheten 
till rekreation i och kring planområdet kan 
anses som god.  

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät och trafik 
I dagsläget finns flera vägar i anslutning till 
planområdet. I norr går Sanatoriebacken förbi 
området och in från den leder en mindre bilväg 
som används av fastigheten Sanatorieskogen 
1:31. Trafiken på Sanatoriebacken är främst till 
vissa delar av Lassalyckan och till en förskola. 

Mitten av området genomkorsas av en enskild 
väg som är en mindre grusväg för de boende 
öster om planen. Trafikmängden på vägen är 
låg och hastigheten lika så. 

Längs den västra delen, norr om Lugnåsgatan, 
finns fyra återvändsgator i villaområden som 
gränsar till planen. Från gatorna finns 
möjlighet att fortsätta till fots eller med cykel 
in i planområdet. 

Längs södra delen av planområdet går väg 
1739, Grönahögsvägen. Vägen är klassad som 
infart/genomfart och ingår i Ulricehamns 
huvudvägnät. Vägen är en viktig förbindelse 
från de sydöstra delarna av kommunen till 
centralorten och till vägarna 40 och 157. 
Nordväst om planområdet trafikeras Tre 
rosors väg av 2 700 fordon per dygn, vilket 
inom några år förväntas öka till 3 900 fordon 
per dygn när bostadsområdet Bergsäter är fullt 
utbyggt. Genom planområdet trafikeras vägen 
av ca 1 000 fordon per dygn, varav ca 6 % 
utgör tung trafik.  

Gång- och cykelvägar 
Utbyggd gång- och cykelbana finns genom 
planområdet utmed Grönahögsvägens södra 
sida. Gc-vägen ingår i det övergripande 
cykelvägnätet och har bra kopplingar till större 
delen av centralorten. 

I direkt anslutning till planområdet i norr, 
utmed Sanatoriebacken, finns gång- och 
cykelväg som leder vidare till Lassalyckans 
friluftsområde. 
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Genom planområdet finns en kortare bit gång- 
och cykelväg på en skogsbilväg i 
Rödboksgatans förlängning. 

Från mitten av Lugnåsgatan och upp till 
Lassalyckan går en markerad 
vandringsled/gångstig. 

Kollektivtrafik 
Busstrafik med hög turtäthet finns längs med 
Tre Rosors väg. Både tätortstrafik och 
möjlighet till vidare anslutning mot 
grannkommunerna. Hållplats Fållan i 
korsningen med Grönahögsvägen ligger ca 700 
m från planområdet och hållplats 
Sanatorievägen ca 500 m från planområdet. 

Parkering 
I dagsläget finns inga parkeringar i 
planområdet utom på enskilda privata 
fastigheter. 

STÖRNINGAR 
Buller 
Området ligger relativt långt från större vägar 
och har inga verksamhetsområden kring sig. 
Bebyggelsen som ligger närmast är villor och 
mindre flerbostadshus. Bullersituationen anses 
därför god. 

Farligt gods 
Ingen av vägarna i eller i anslutning till 
planområdet är utpekat som farligt gods led. 

Tillgänglighet inom fastighet 
Området består i dagsläget av varierande 
skogs- och naturmark utan större staket eller 
murar, vilket innebär en god tillgänglighet för 
dem som kan gå själva. Marken lutar stundtals 
kraftigt åt väster och marken kan upplevas som 
svårforcerad för den med rörelsehinder eller 
nedsatt rörlighet. Gatorna som finns i 
planområdet är alla grusvägar utom 
Grönahögsvägen. Grusvägar kan för vissa 
människor upplevas som mindre tillgängliga 
än asfalt eller betongplattor. 

Miljökvalitetsnormer 
Inga miljökonsekvensnormer överskrids. 
Området består till stor del av naturmark och 
mindre villor med låg påverkan.  

SKYFALL & DAGVATTEN 
Skyfallskarteringen, framtagen av WSP på 
uppdrag av Ulricehamns kommun, visar att 
förhöjda vattennivåer uppstår utmed de 

långsträckta sänkor i terrängen som helt eller 
delvis är vattenförande, se bild nedan. Två av 
dessa stråk ligger inom området som planläggs 
för skola och fortsätter mot Grönahögsvägen 
och befintlig bebyggelse, som också riskerar att 
drabbas av de höga flödena. Grönahögsvägen 
agerar barriär mot vidare flöde till 
angränsande planområden. 

 

Översvämningskarta efter skyfall under blöta 
förutsättningar. 

Området består av naturlig mark och mindre 
bostadshus. Dagvatten som faller över området 
omhändertas i marken, diken eller den bäck 
som leder genom området. Inga problem med 
dagvatten har i dagsläget noterats. 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp 
Anslutningar för vatten och avlopp finns i 
anslutande områden bl.a. Stadsskogen 
(Ädellövsgatan/Lugnåsgatan) och Fållorna 
(Fållornavägen). 

El, tele, opto, bredband och värme 
Elledningar, telefon och bredband/fiber finns i 
anslutning till området. Fjärrvärme finns idag 
inte i anslutning till planområdet.  

Avfall 
Återvinningscentral finns närmast i 
korsningen avenboksgatan Grönahögsvägen ca 
400–600 m bort. Återvinningscentral för 
större avfall finns norr om Ulricehamn vid 
Hössnamotet, ca 5,5 km  
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UNDERSÖKNING OM 
BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
UNDERSÖKNING 
Bedömningen är att genomförandet inte 
innebär en betydande miljöpåverkan i den 
betydelse som avses enligt 4 kap. 34 § PBL av 
miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten 
och andra naturresurser.  

Den sammanvägda bedömningen är att värdet 
av detaljplanen i form av skola och tillskapade 
bostäder uppväger upp de negativa effekter 
som planen kan ha. De effekter som finns är 
marginella vad gäller kulturella, sociala och 
materiella värden medan en något större 
påverkan på naturvärden kommer ske. 
Livsmiljöer för skyddsvärda arter finns kvar i 
planområdet och öster om planen. Detta gör 
att arter som inte är unika för området kan 
flytta i anslutning till planen om de inte längre 
kan leva kvar i planområdet.  

ARTSKYDDSFÖRORDNING 
Följande arter finns dokumenterade i 
planområdet och finns med i 
artskyddsförordningen:  

• Spillkråka  
• Björktrast 
• Gråskimlig fladdermus 
• Större brunfladdermus 
• Myotis sp. musöra av okänd art, 

flertalet av arterna musöra finns med i 
förordningen  

• Huggorm 
Fåglarna som finns dokumenterade i området 
kommer till viss del tvingas flytta till området 
öster om planen.  

Fladdermössen som finns dokumenterade i 
området och som finns med i artdirektivet har 
sitt födosök i planområdet. Påverkan på 
livsmiljöer för fladdermöss kommer att ske. 
En konstaterad boplats för fladdermöss finns 
på fastigheten Sanatorieskogen 1:31. 
Byggnaden kommer inte att skyddas från 
rivning i planen. Om fladdermössen väljer att 
bo kvar är oklart då exploateringen i området 
kommer att skapa ljusa miljöer som 
missgynnar fladdermusen. Då kommer djuren 
behöva leta boplatser i skogen/gårdarna öster 
om planen. Naturområdena som sparas i 
planområdet kan till viss del användas av 
fladdermöss som jaktmarker. 

Huggormen som finns i planens södra del får 
enligt artskyddsförordningen flyttas om den 
utgör ett hot, vilket den kan anses göra på en 
skolgård. Huggormen kommer med stor 
sannolikhet flytta självmant när arbetet 
påbörjas. Påträffade ormar under arbetet ska 
flyttas till naturområden i andra delar av 
Sanatorieskogen.  
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KONSEKVENSBESKRIVNING 
Här redovisas den bedömning som gjorts om 
hur detaljplanens syfte och tillåtna användning 
kommer påverka området.  

HUSHÅLLNING MED MARK OCH 
VATTEN 
Området är inte bebyggd sedan tidigare utan 
består av skog och igenväxta betesmarker. 
Delar av planområdet bevaras som natur för 
att nätverket av natur och biologiska 
korridorer ska bevaras i området.  

Exploateringen av naturen gör oundvikligen 
att skogen minskar i området. De värden som 
försvinner är inte unika i området eller 
kommunen. Utbyggnaden görs i anslutning till 
andra villaområden och befintlig service som 
busshållplats, friluftsområden och förskola. 
Utvecklingen av för-, låg-, och 
mellanstadieskola i området stärker 
attraktiviteten i områden i och kring planen.  

Villor är ett relativt glest utnyttjande av 
marken men efterfrågan på dessa boenden är 
stor i Ulricehamn och därför är behovet av nya 
villa, rad- och kedjehustomter något som 
måste tillmötesgås. 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Mark för skogsbruk finns i området men de är 
inte av nationellt eller regionalt intresse och 
behöver därför inte skyddas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR LUFT 
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner 
och myndigheter säkerställa att uppställda 
miljökvalitetsnormer (MKN) iakttas. 
Kommunen bedömer att planens 
genomförande innebär att gällande 
miljökvalitetsmål för luft inte kommer att 
överskridas. 

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
VATTEN 
Förslag till detaljplan bedöms inte ha en 
negativ påverkan för miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 

PLANALTERNATIV 
Planens utbyggnad möjliggör ca 66 nya 
bostäder, en ny F-6-skola samt möjlighet till 
psykosocialt boende och gruppbostad. 

Bostäderna bidrar till Ulricehamns mål om 
befolkningsökning genom att den hjälper till 
att tillmötesgå behovet av byggbara 
villatomter.  

Skolan är nödvändig för att Ulricehamn ska 
klara av den ökning av barn i för-, låg- och 
mellanstadieålder som finns på sikt. 

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet betyder att området förblir 
naturmark med vissa rekreations- och 
biologiska värden. Kommunen behöver då 
skyndsamt leta ny plats för skola och behovet 
av kommunalservice, i form av gruppbostad 
och psykosocialt boende, tillgodoses ej. 
Dessutom kvarstår ett stort behov av villa, rad- 
och kedjehustomter. 

SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Det sammanvägda värdet av detaljplanen i 
form av F-6 skola, gruppbostad, psykosocialt 
boende och tillskapade bostäder uppväger de 
negativa effekter som planen kan ha. De 
effekter som finns är marginella vad gäller 
kulturella, sociala och materiella värden 
medan en något större påverkan på 
naturvärden kommer att ske. Livsmiljöer för 
skyddsvärda finns kvar i eller öster om 
planområdet.  

NATURVÄRDEN 
Området innehåller lövskog som uppvisar 
naturvärden då det finns skyddade arter och 
gamla träd. Området med högst värden ligger i 
norra delen av planen och denna del skyddas 
och bevaras som natur för att skydda 
spridningskorridorer och de lokala biotoperna. 
En riktlinje för hela planområdet när det ska 
utvecklas är att så många grova träd som 
möjligt ska sparas och är värdefulla för djur- 
och insektslivet. 

Stenmurarna som har ett generellt 
biotopskydd kommer att behöva flyttas eller 
tas bort i området där skola planeras. En 
konstaterad förekomst av huggormar utgör 
inte en orsak till att skydda stenmurarna och 
bevara dem i skolmiljön då dessa kan vara 
farliga för barnen. Dispens söks separat hos 
Länsstyrelsen av den som bygger på en 
fastighet med stenmurar.  

Påverkan på livsmiljöer för fladdermöss 
kommer att ske. En konstaterad boplats för 
fladdermöss finns i en byggnad på fastigheten 
Sanatorieskogen 1:31. Om fladdermössen 
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väljer att bo kvar är oklart då exploateringen i 
området kommer att skapa ljusa miljöer som 
missgynnar fladdermusen. Då kommer djuren 
behöva leta boplatser i skogen/gårdarna öster 
om planen. Områdena som sparas som natur 
och park kan till viss del användas av 
fladdermöss som jaktmarker. 

KULTURMILJÖVÄRDEN 
I området finns flera äldre stenmurar och 
terrasskanter. Ingen av dem har ansetts besitta 
ett så stort kulturmiljövärde att de kommer 
skyddas i rubricerad detaljplan. Flera av dem 
kommer att försvinna. De stenmurar som finns 
på skolans tomt i söder planeras att användas i 
skolmiljön men på ett mer ordnat och säkert 
sätt än idag. Flera av terrasskanterna och 
några murar har dokumenterats i en 
arkeologisk undersökning.  

I norra delen har en byggnad från 
Sanatorietiden identifierats. Byggnaden är inte 
upptagen i något skyddsprogram tidigare men 
besitter visst värde i sina karaktärsdrag från 
sekelskiftet 1900 vad gäller takutformning, 
fasadmaterial och ljusa kulör. Förslaget till 
detaljplan kommer inte skydda byggnaden från 
att rivas, då bedömningen gjorts efter en 
avvägning mellan de behov som ett 
psykosocialt boende kräver och 
kulturmiljövärdet, där behovet av 
samhällsviktig verksamhet prioriteras. 
Byggnadens kulturmiljövärde kommer i och 
med rivningen försvinna. Sammantaget 
kommer kulturmiljön förändras i området men 
inga skyddade eller utpekat värdefulla 
byggnader eller anläggningar kommer att 
förstöras. 

LANDSKAPSBILD/STADSBILD  
Exploateringen kommer att leda till att en del 
av områdets landsbygdskaraktär förändras. 
Området ligger nära staden och utvecklingen 
kan ses som ett naturligt utvidgande av de 
villaområden som finns väster om planen.  

Längs Sanatoriebacken, som leder upp till 
hotellet på Lassalyckan, kommer miljön att 
förändras. Idag är det lövskog med några 
mindre villor. I framtiden kommer fler 
byggnader att skönjas genom den gröna ridå 
som sparas.  

DAGVATTENHANTERING OCH AVLOPP 
Området kommer bebyggas och hårdgöras mer 
än tidigare. I den norra delen av planen görs 
bedömningen att större delen av regnet 

kommer tas om hand av den grönska som finns 
kvar och bildas på villatomter. Resterande 
vatten från vägar och hårdgjorda miljöer kan 
hanteras i avloppsledningar och 
dagvattenledningar. 

I den södra delen på skolområdet kommer 
större ytor hårdgöras. Här kommer en viss del 
av vattnet att behöva tas om hand lokalt och en 
del ledas bort. En viss del kan ledas ned i den 
bäck som går i södra delen av planen. Vatten 
från parkeringar som leds ut i naturen ska först 
renas genom oljeavskiljare och sedimentering 
innan det släpps ut. 

TRAFIK 
Planförslaget kommer leda till en ökning av 
trafik på Grönahögsvägen (söder om planen) 
och Vinbärsgatan (i norra delen). 

BULLER 
Ökningen av trafik beräknas inte leda till 
betydande olägenhet för omkringliggande 
boenden.  

Skolan kan leda till visst skolbuller under 
dagen men detta anses inte heller leda till en 
betydande olägenhet. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
INLEDNING 
Genomförandebeskrivningen redovisar de 
organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 
Den ska redovisa vem som vidtar åtgärderna 
och när de ska vidtas.  

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

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag 
detaljplanen fått laga kraft. Vald 
genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad 
av planområdets allmänna platsmark och 
infrastruktur. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare 
rätt att efter ansökan om bygglov få bygga i 
enlighet med planen. Under 
genomförandetiden får inte detaljplanen 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de 
rättigheter som uppkommit genom planen kan 
beaktas. 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat 
ansvaret för iordningställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet.  

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det 
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad 
samt för framtida drift och underhåll av allmän 
plats inom planområdet.  

De tomter som skapas på kommunal mark 
kommer grovterrasseras innan försäljning. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för att genomföra planen fördelas 
enligt följande: 

 
 

Ulricehamns Energi AB (UEAB): 
• Det allmänna VA-ledningsnätet 
• Elförsörjning 
• Eventuell utbyggnad av optofiber 
• Eventuell utbyggnad av fjärrvärme 

 
Kommunen: 
• Allmän plats  

 
Fastighetsägare: 
• Egen byggrätt samt övriga anläggningar på 

kvartersmark 

Avtal m.m. 
Ansökan om lantmäteriförrättning för allmän 
platsmark ombesörjs av kommunen. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör ska 
tecknas för att säkerställa transformator, 
fjärrvärme och andra erforderliga ledningar 
och byggnader inom tomtmark. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Allmänt 
Berör fastighetsägare, kända rättighetshavare 
och delägare i eventuella samfälligheter 
framgår av fastighetsförteckningen.  

Fastighetsbildning söks av kommunen hos 
Lantmäteriet och genomförs i första hand med 
stöd av avtal mellan fastighetsägarna. 
Detsamma gäller vid bildande av 
gemensamhetsanläggningar och andra 
rättigheter.  

Antagen detaljplan som får laga kraft ger 
kommunen rätt att lösa in mark som enligt 
planen ska användas för allmänna platser 
(allmän platsmark). Berörd fastighetsägare har 
rätt att kräva att kommunen löser in marken. 
Kommunen är skyldig att betala ersättning för 
den mark som ska lösas in. 

Kommunen bedömer att det inte krävs 
fastighetsindelningsbestämmelser för att 
kunna genomföra detaljplanen. Om behov 
uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan. 

Om skada på inom privat fastighet 
uppkommer vid utbyggnad av allmän plats 
ansvarar kommunen i första hand för att 
skadan repareras och i andra hand för att 
skadan ersätts ekonomiskt. 
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Fastighetsbildning  
De fastighetsrättsliga konsekvenserna beskrivs 
per fastighet och rättighet. Förändringarna 
framgår av tabell på sida 27. De arealuppgifter 
som anges är ungefärliga och kan komma 
justeras vid lantmäteriförrättning.  

Förändring av fastighetsindelning ska utföras i 
enlighet med detaljplanen. Ansökan om 
fastighetsbildning görs hos Lantmäteriet. De 
fastighetsdelar som utgör mark för allmän 
plats ska regleras till lämplig kommunalägd 
fastighet. 

Fastighetsägaren till Stadsskogen 1:6 ska 
bekosta den fastighetsbildning som kommer 
att ske för fastigheten.  

Ulricehamns kommun ska bekosta avstyckning 
och fastighetsbildning för de nya tomter som 
skapas inom den av kommunen ägda 
fastigheten Sanatorieskogen 1:3. Kommunen 
ska även bekosta fastighetsbildning för de 
fastigheter som köps eller avstyckas till 
kommunen.  

Ledningsrätt 
Berörda ledningsägare ska ansöka om 
ledningsrätt för eventuella ledningar i 
planområdet. 

TEKNISKA FRÅGOR 
Gator och trafik 
Utbyggnad av väg, gata, gång- och cykelväg 
samt infart/utfart som berör allmän platsmark 
ska ske i enlighet med kommunal standard. 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Utbyggnad av dagvatten, vatten- och avlopp 
kommer att utredas vidare och 
detaljprojekteras. 

El, tele, bredband och fjärrvärme 
Detaljprojektering av el, tele, bredband och 
fjärrvärme genomförs av ansvarigt bolag.  

Tekniska utredningar 
En geoteknisk utredning har gjorts för området 
och finns bilagt till planhandlingarna.  

EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanekostnader 
Planavgift kommer tas ut i bygglovsskedet.  

Ulricehamn Energi AB tar ut ersättning från 
den som begär anslutning till eller utbyggnad 
av respektive nät. 

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och 
dagvatten 
Planområdet ingår i dagsläget inte i 
verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp men ska i framtiden göra det. Alla 
fastigheter inom verksamhetsområdet är 
skyldiga att betala avgift enligt gällande VA-
taxa.  

UEAB tar ut avgift för anslutningar till VA-
nätverket enligt gällande taxa.  

Kostnader för el, tele, bredband och 
uppvärmning 
Kostnader för el, tele, bredband och 
uppvärmning tas ut enligt gällande taxor och 
avgifter. 

Övriga om avgifter 
Den som bygger, får i normalfallet betala 
följande kommunala avgifter: planavgift, 
bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta och 
utsättningsavgift.
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Fastighetsvisa konsekvenser av detaljplanen 
 
 

Fastighetsrättsliga konsekvenser och 
marköverföringar Ekonomiska konsekvenser 

  Kostnader Intäkter 

Bogesund 1:230 

Kommunalt ägd 

Avstår ca 114 kvm mark till Stadsskogen 1:13 

Erhåller ca 323 kvm mark från Stadsskogen 1:2 

Erhåller ca 297 kvm mark från Stadsskogen 1:1 

Köp av mark 

Försäljning av mark 
 

Måbäret 3 

Privatägd 

Erhåller ca 58 kvm mark från Sanatorieskogen 1:3 
Köp av mark   

Måbäret 4 

Privatägd 

Erhåller ca 203 kvm mark från Sanatorieskogen 1:3 
Köp av mark  

Sanatorieskogen 1:3 

Kommunalt ägd 

Erhåller ca 4900 kvm mark från Stadsskogen 1:17 

Avstår ca 1690 kvm mark till Stadsskogen 1:6 

Avstår ca 5150 kvm mark till Sanatorieskogen 1:31 

Erhåller ca 2358 kvm från tidigare okänd fastighet. 

Erhåller ca 1000 kvm mark från Stadsskogen 1:2 

Avstår ca 203 kvm mark till Måbäret 4 

Avstår ca 58 kvm mark till Måbäret 3 

Erhåller ca 9 kvm mark från Sanatorieskogen 1:37 

Köp av mark  

Fastighetsbildning  

Utbyggnad av 
allmän plats  

 

Försäljning av mark  

 

Överlåtelse av tomter  

Sanatorieskogen 1:31 

Kommunalt ägd 

Erhåller ca 5150 kvm mark från Sanatorieskogen 1:3 

 
  

Sanatorieskogen 1:37 

Privatägd 

Avstår ca 9 kvm mark till Sanatorieskogen 1:3 
 Försäljning av mark 

Stadsskogen 1:2 

Privatägd 

Avstår ca 1000 kvm mark till Sanatorieskogen 1:3 

Avstår ca 323 kvm mark till Bogesund 1:230 
 Försäljning av mark 

Stadsskogen 1:1 

Kommunalt ägd 

Avstår ca 112 kvm mark till Bogesund 1:230 
  

Stadsskogen 1:6 

Privatägd  

Erhåller ca 1690 kvm mark från Sanatorieskogen 1:3 Köp av mark  

Stadsskogen 1:13 

Privatägd 

Erhåller ca 114 kvm mark från Bogesund 1:230 Köp av mark   

Stadsskogen 1:17 

Privatägd 

Avstår ca 4700 kvm mark till Sanatorieskogen 1:3 
 Försäljning av mark 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
I arbetet med detaljplanen har följande tjänstepersoner varit med och arbetat och/eller lämnat underlag: 
 
Angelica Augustsson, Mark- och exploateringsingenjör  
Carina Karlsson, Projektledare fastighet 
Emma Persson, Samhällsplanerare 
Filip Lindevall, Mark- och exploateringsingenjör 
Pär Norgren, Stf. enhetschef & Samordnare i miljöfrågor 
Gustav Axell Johansson, Planarkitekt 
Göran Trapp, Planeringsingenjör Ulricehamns Energi AB 
Henrik Wetterholm, Bygglovsingenjör 
Johan Lundström, Sektionschef VA Planering, Ulricehamns Energi AB 
Johan Persson, Infrastruktur- och trafikplanerare 
Lisa Arnesen, Miljöinspektör 
Ove Vilhelmsson, Gatuingenjör 
Peter Kinde, Parkchef 
Victoria Oscarsson, Kart- och mättekniker 
Åke Johannesson, Projektledare fastighet  

 

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 
Sara Helmrot  
Vik. Planchef     
 

Gustav Larsson  
Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följa nd e  gälle r inom  om råd e n m e d  ne d a ns tåe nd e  bete ckninga r.
End a s t a ngive n a nvänd ning och utform ning är tillåte n.
Där bete ckning s a kna s  gälle r be stäm m e ls e n inom  he la  pla nom råd e t.
GRÄNSBETECKNINGAR

Pla nom råd e s gräns
Använd nings gräns
Ege ns ka ps gräns
Ad m inistrativ gräns
Ege ns ka ps gräns och a d m inis tra tiv gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
VÄG Väg, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

GATA Gata, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

CY KELCyke l- och gångväg, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

PARK Pa rk, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

N ATUR N aturom råd e , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

N ATUR1 Dagvatte nha nte ring, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäd e r, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

B1 Bos täd e r, ps ykos ocia lt boe nd e  och vård boe nd e , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

E1 Tra ns form a tors ta tion, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

S Skola , PBL 4 ka p. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Mark
+0,0 Ma rke ns  höjd  är a ngivet i värd e  m ete r öve r ha vet, PBL 4 ka p. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning

End a s t kom ple m e ntbyggna d  får pla ce ra s , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Ma rke n får inte förs e s  m e d  byggna d , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.

)—+0,0 Högsta nockhöjd  är a ngivet värd e  i m ete r öve r havet , PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
e1 0,0% Största byggna d s a re a  är a ngivet värd e  i % av fa s tighe ts a re a n, PBL 4 ka p. 11 § 1 st

1 p.
e2 0,0 Största bruttoa re a  är a ngivet värd e  i m ² pe r fa s tighet, PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
e3 0,0 Största byggna d s a re a  är a ngivet värd e  i m ², PBL 4 ka p. 11 § 1 st 1 p.
Utformning
f1 End a s t friligga nd e  villor, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
f2 End a s t ra d hus , ke d je hus  och pa rhus , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
f3 Fa s a d  s ka  utform a s  m e d  trä, PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.
Fastighet
d 1 0 Mins ta  fa s tighets s torle k är a ngivet värd e  i kva d ra tm ete r, PBL 4 ka p. 18 § 1 st
d 2 0 Största fa s tighe ts s torle k är a ngivet värd e  i kva d ra tm e te r, PBL 4 ka p. 18 § 1 st
Placering
p1 Huvud byggna d  s ka  pla ce ra s  m ins t 4,0 m ete r från fa s tighe ts gräns . Ga ra ge  och

kom ple m e nts byggna d  s ka  pla ce ra s  m ins t 2m  från fa s tighe ts gräns och ga ra ge  m ins t
6 m e te r från gata , PBL 4 ka p. 16 § 1 st 1 p.

p2 Huvud byggna d  s ka  pla ce ra s  m ins t 9,0 m ete r från Gröna högsväge n, PBL 4 ka p. 16
§ 1 st 1 p.

Utfart

Ø P

ØP Utfa rts förbud , PBL 4 ka p. 9 §
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Ge nom föra nd e tid e n är 10 år e fte r d e t att pla ne n ha r fått la ga  kra ft., PBL 4 ka p. 21 §
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Ma rkre s e rva t för a llm ännyttiga und e rjord is ka  le d ninga r. Kva rte rs m a rk, PBL 4 ka p. 6

§

Grundkarta upprättad av Miljö och samhällsbyggnads 
mätavdelning Juni 2021
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§ 

Ansökan om projekteringsmedel för nybyggnad av 
stadsbibliotek 
Dnr 2016/761 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas.  

Investeringsmedel för nybyggnad av stadsbibliotek, 5,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 2021. 

Inga övriga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Stadsbibliotek, 5,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör färdigprojektering av ett nytt Stadsbibliotek i enlighet med ramavtal och avtal om 
överlåtelse av 3D-fastighet, båda tecknade med ICA Fastigheter Sverige AB. 
Nytt förslag anpassat till den rättade detaljplanen har tagits fram. ICAs och kommunens 
arkitekter anpassar förslaget så att det kan godkännas av båda parter. 
När det nya bearbetade förslaget godkänts av båda parter behöver projekteringen omarbetas 
och färdigställas innan bygglov kan sökas och upphandling kan genomföras. 

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

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-07-01 från servicechef  

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 

Investeringsmedel för nybyggnad av stadsbibliotek, 5,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 2021. 

Inga övriga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2021-07-01 

Tjänsteskrivelse Ansökan om projekteringsmedel för 
nybyggnad av stadsbibliotek 
Diarienummer 2016/761, löpnummer 2521/2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om investeringsmedel beviljas. 

Investeringsmedel för nybyggnad av stadsbibliotek, 5,0 mnkr, kan finansieras via avsatta 
medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 2021. 

Inga övriga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 

Sammanfattning 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Stadsbibliotek, 5,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör färdigprojektering av ett nytt Stadsbibliotek i enlighet med ramavtal och avtal om 
överlåtelse av 3D-fastighet, båda tecknade med ICA Fastigheter Sverige AB. 
Nytt förslag anpassat till den rättade detaljplanen har tagits fram. ICAs och kommunens 
arkitekter anpassar förslaget så att det kan godkännas av båda parter. 
När det nya bearbetade förslaget godkänts av båda parter behöver projekteringen omarbetas 
och färdigställas innan bygglov kan sökas och upphandling kan genomföras. 

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

Ärendet 
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Stadsbibliotek, 5,0 mnkr. Investeringen 
möjliggör färdigprojektering av ett nytt Stadsbibliotek i enlighet med ramavtal och avtal om 
överlåtelse av 3D-fastighet, båda tecknade med ICA Fastigheter Sverige AB. 
Nytt förslag anpassat till den rättade detaljplanen har tagits fram. ICAs och kommunens 
arkitekter anpassar förslaget så att det kan godkännas av båda parter. 
Kommunen arbetar med att ta fram ett kompletterande avtal som ska reglera de nya 
förutsättningarna och tydliggöra avtalspunkterna i överenskommelsen från 2016. 
Det nya avtalet undertecknas först när byggenheten har bedömt att förslaget på 
stadsbibliotek är godtagbart. 
När det nya bearbetade förslaget godkänts av båda parter behöver projekteringen omarbetas 
och färdigställas innan bygglov kan sökas och upphandling kan genomföras. Återstående 
projektering kommer inte att kosta 5 mnkr, utan det behövs också för att täcka upp ett 
underskott som finns på projektkontot. Först nu kan förvaltningen söka medel för 
fortsattprojektering, nu när det kommit fram ett förslag som är anpassat till den rättade 
detaljplanen och som kan godkännas av ICA. 
Det pågår en översyn av ytor innan vi låser handlingarna, detta för att optimera lokalen och 
för att ha bättre möjligheter att kunna hålla ekonomin som finns i budget. 

Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 
2021. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 
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Investeringskalkyl upprättas när medel för genomförande söks. 

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

Inga övriga driftskostnadskonsekvenser är beräknade i nuläget. 

Beslutsunderlag 

Beslut lämnas till 
Sektorchef 
Ekonomichef  
Verksamhetschef fastighet 

Anna-Lena Johansson Ulrica Fagerson 
Servicechef Ekonomichef 

Kommunledningsstaben 

Crister Dahlgren 
Verksamhetschef fastighet 
Verksamhet fastighet 
Sektor service 
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§  
 

Svar på initiativärende - Starta med byggnation av 
två nya skolor i centralorten 
Dnr 2021/233  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendets förslag anses vara under utredning med hänvisning till den utredning som 
är igångsatt efter inriktningsbeslut 7–9 skolor i Ulricehamns kommun (kommunfullmäktige 
2021-03-25 § 61).  
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Klas Redin (S) att två nya högstadieskolor i 
centralorten prioriteras och att arbetet med projektering och byggnation av dessa startas upp 
så fort som möjligt. 
 
Initiativärendet anses vara under utredning då en utredning är igångsatt efter 
inriktningsbeslutet 7–9 skolor i Ulricehamns kommun, (kommunfullmäktige 2021-03-25 § 
61) och beräknas vara slutförd under första halvan av 2022. Utredningen anses också besvara 
initiativärendet. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-08-27 från servicechef 
2 Initiativärende - Starta med byggnation av två nya skolor i centralorten 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendets förslag anses vara under utredning med hänvisning till den utredning som 
är igångsatt efter inriktningsbeslut 7–9 skolor i Ulricehamns kommun (kommunfullmäktige 
2021-03-25 § 61).  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-08-27 

 

Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende - Starta med 
byggnation av två nya skolor i centralorten 
Diarienummer 2021/233, löpnummer 2954/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendets förslag anses vara under utredning med hänvisning till den utredning som 
är igångsatt efter inriktningsbeslut 7–9 skolor i Ulricehamns kommun (kommunfullmäktige 
2021-03-25 § 61).  
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Klas Redin (S) att två nya högstadieskolor i 
centralorten prioriteras och att arbetet med projektering och byggnation av dessa startas upp 
så fort som möjligt. 
 
Initiativärendet anses vara under utredning då en utredning är igångsatt efter 
inriktningsbeslutet 7–9 skolor i Ulricehamns kommun, (kommunfullmäktige 2021-03-25 § 
61) och beräknas vara slutförd under första halvan av 2022. Utredningen anses också besvara 
initiativärendet.  

Ärendet 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen föreslår Klas Redin (S) att två nya högstadieskolor i 
centralorten prioriteras och att arbetet med projektering och byggnation av dessa startas upp 
så fort som möjligt.  
 
I inriktningsbeslutet 7–9 skolor i Ulricehamns kommun (kommunfullmäktige 2021-03-25 § 
61) gavs förvaltningen bland annat i uppdrag:  
- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele  
- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  
- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 
Stenbocksskola  

En utredning är igång för att besvara ovanstående uppdrag. Utredningen har namnet ”7–9 
skolor i Ulricehamns kommun” och är uppdelad i fyra delutredningar, beroende av varandra 
för beslut. Nedan anges varje delutredning i prioriteringsordning.  

Delutredning 1. En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad.  
Delutredning 2. Skola två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 
Delutredning 3. Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 
Delutredning 4. Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande 
Stenbocksskolan. 
 
Lokalstyrgruppens sammanträden används som fasta hållpunkter till vilka återrapportering 
sker regelbundet. Delutredningarna följer varandra och prioriteras i den ordning som är 
beskriven ovan.  

Delutredning ett förväntas klar senast december 2021. 
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Delutredning två, tre och fyra förväntas klara i mars 2022. Beroende på 
arkitektutredningarna kan tidsperspektivet behöva förlängas. 
 
Med anledning av ovanstående bedömer förvaltningen att initiativärendets förslag kan anses 
vara under utredning. Utredningen anses också besvara initiativärendet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende - Starta med byggnation av två nya skolor i centralorten 

 
Beslutet lämnas till 
Servicechef  
 
 
 

Ann-Lena Johansson Peter Danestad 
Servicechef  Utvecklingsstrateg 
Sektor service  Strategi och utvecklingsenheten  
  



 Ulricehamn 
2021-04-14 

 

Initiativärende - starta med byggnation av två nya skolor i 
centralorten  

Den 25 mars 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att utreda och planera för 
två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i Timmele. 

Elevantalet ökar på nuvarande Stenbocksskolan och kommer inom ett par år hamna 
på över 600 elever. Även om moduler under en begränsad tid inte är någon dålig 
lösning så är det av stor vikt att komma igång med byggnation där behovet av nya 
lokaler är som störst, i centralorten. Det är viktigt både utifrån personalens 
arbetsmiljö och elevernas lärmiljö/arbetsmiljö. Vi skapar nya moderna lokaler där vi 
bygger bort trängsel och dolda ytor som kan leda till mobbning och trakasserier. 

Med anledning av ovanstående så yrkar jag: 

Att två nya högstadieskolor i centralorten prioriteras och att arbetet med 
projektering och byggnation av dessa startas upp så fort som möjligt. 

 

Klas Redin (S) 
Socialdemokraterna
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§  
 

Svar på initiativärende - Utredning "skolakut" 
Dnr 2021/27  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Initiativärendet avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående 
främjande och förebyggande insatser för att få elever att klara av sin skolgång på ett 
tillfredsställande sätt, få studiero, nå kunskapskraven och få godkända betyg. 
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen yrkar Adela Brkic Carlsson (L) att 
kommunstyrelsen ska ta beslut om att ge förvaltningen uppdraget att utreda det nuvarande 
skolsystemet för att eventuellt omfördela resurserna till ett förstärkt stöd, någon form av 
intensifierat stöd, en ”skolakut”. Initiativärendets grund bygger på tidigare incidenter som 
skett på skolor i kommunen och ett ifrågasättande om kommunen har en fungerande 
organisation för att ge det stöd eleven behöver. ”Skolakuten” skulle vara en tillfällig placering 
för elever som av olika skäl bedöms inte kunna vara på sin skola då situationen runt eleven 
utgör omfattande risker för eleven själv och/eller andra elever eller personal. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-09-02 från barn- och utbildningschef 
2 Initiativärende - utredning skolakut 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendet avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående 
främjande och förebyggande insatser för att få elever att klara av sin skolgång på ett 
tillfredsställande sätt, få studiero, nå kunskapskraven och få godkända betyg. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2021-09-02 

Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende - Utredning 
"skolakut" 
Diarienummer 2021/27, löpnummer 2849/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Initiativärendet avslås med hänvisning till att förvaltningen får arbeta vidare med pågående 
främjande och förebyggande insatser för att få elever att klara av sin skolgång på ett 
tillfredsställande sätt, få studiero, nå kunskapskraven och få godkända betyg. 
 
Sammanfattning 
I ett initiativärende till kommunstyrelsen yrkar Adela Brkic Carlsson (L) att 
kommunstyrelsen ska ta beslut om att ge förvaltningen uppdraget att utreda det nuvarande 
skolsystemet för att eventuellt omfördela resurserna till ett förstärkt stöd, någon form av 
intensifierat stöd, en ”skolakut”. Initiativärendets grund bygger på tidigare incidenter som 
skett på skolor i kommunen och ett ifrågasättande om kommunen har en fungerande 
organisation för att ge det stöd eleven behöver. ”Skolakuten” skulle vara en tillfällig placering 
för elever som av olika skäl bedöms inte kunna vara på sin skola då situationen runt eleven 
utgör omfattande risker för eleven själv och/eller andra elever eller personal. 
 
Ärendet 
Liberalerna genom Adela Brkic Carlsson yrkar på att kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda det nuvarande systemet för att eventuellt omfördela resurserna till någon 
form av intensifierat stöd – en ”skolakut”. Vidare beskrivs det i ärendet att varje elev har rätt 
till en lugn och trygg skolmiljö där man har möjlighet att lära sig så mycket som möjligt. 
Detta gäller både den elev som blir störd av utåtagerande elever, och den utåtagerande eleven 
själv. Liberalerna ifrågasätter om kommunen har en fungerande organisation för detta? 
 
I kommunen finns uppstartade Flexgrupper på Stenbocksskolan, Timmele skola och på 
Gällstad skola där elever med olika behov och riktade stödinsatser går. Det finns även 
särskilda undervisningsgrupper på Ätradalsskolan, Stenbocksskolan och Bogesundsskolan 
där elever som behöver ett mindre sammanhang har sin skolgång.  
 
I initiativärendet beskrivs att eleven ska få en tillfällig placering på en ”skolakut” där eleven 
ska få hjälp av lärare och psykologer för att bryta ”beteendeproblematiken”. Att genomlysa 
elevens helhetssituation, grundligt undersöka orsakerna och hantera svårigheterna genom 
samverkan med olika professioner.   
 
För att lyckas med skolans arbete att ge elever redskap och verktyg för en lyckad skolgång och 
att kunna leva och verka i samhället behöver fokus vara förebyggande och hälsofrämjande 
arbete som pågår över tid. Förvaltningen har aktivt arbetat med att bygga upp och skapa en 
organisation med förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. En utökning av elevhälsan 
har genomförts under läsåret 2020/2021 för att bättre möta upp de behov som finns. 
 
PALS-arbetet pågår inom sektorn där fokus är arbete med relationer, bemötande och 
observans av riskbeteenden och på vilka platser dessa sker. Handlingsplanen Saknad och 
efterfrågad inklusive stödteamet med dess olika professioner och samarbetspartners är 
igångsatt där fokus är en ökad skolnärvaro och därmed förbättrade studieresultat. 
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Samverkan Ungas hälsa är ett arbete där samverkan mellan skola, socialtjänst och 
primärvård sker. Under det senaste läsåret har gruppen arbetat med att förbättra och 
säkerställa strukturer för SIP – möten (Samordnad Individuell Plan) för att få till stånd 
verkningsfulla möten och god samverkan med vårdnadshavare, skola, socialtjänst och 
primärvård. 
 
Effektiv Samordning för Trygghet (EST) är ett digitalt kartläggningsverktyg som ska 
användas gemensamt i kommunen, bland annat av skolan, för att därefter kunna lägga 
resurser på rätt ställe för elever med riskbeteende. 
 
Samtliga elevhälsoteam har snart genomgått utbildning kring Hälsofrämjande och 
förebyggande elevhälsoarbete genom utbildning i Specialpedagogiska skolmyndighetens regi.  
Repulse genomförs som insats på många skolor för elever som behöver hjälp och stöd att 
hantera sina impulser i olika sammanhang. 
 
Insatser behöver ges tidigt och samverkan måste ske med andra aktörer såsom socialtjänst, 
ungdomspsykiatrin och polis. I initiativärendet beskrivs skolakut mer som en åtgärdande 
insats som förvaltningen anser ges i ett sent skede. För att lyckas med arbetet i skolan krävs 
ett långsiktigt arbete där goda relationer är grunden. Förvaltningen anser att en ”skolakut” 
såsom det beskrivs i ärendet där tanken är att det ska vara en kortvarig och tillfällig insats, 
hjälper inte till i detta arbete då eleven där möter nya vuxna som hen inte har en relation till. 
Eleven blir ryckt ur sitt sammanhang. Förvaltningen menar att en skolakut är mer 
åtgärdande än förebyggande och i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sker 
insatserna i fel ände med fel fokus. 
 
Inkluderande och förebyggande arbete är viktigt för en god utveckling, Skolan behöver 
kravställa och korrigera små saker i tid genom dialog med eleven. Erfarenheten är att det är 
svårt att få med sig elev och vårdnadshavare i en åtgärd som placering på en skolakut och då 
blir inte åtgärden verkningsfull. Åtgärden ses ofta som en bestraffning och bryter sönder 
självkänslan hos eleven. Dessutom medverkar denna form av exkludering till att eleven får en 
stigmatiserad bild av sig själv, men även i hur omgivningen ser på eleven. 
 
Förvaltningen vill medverka i byggandet av elever med god självkänsla och en positiv 
framtidstro och det görs bäst genom ett långsiktigt arbete på den egna skolan med vuxna som 
eleven har en god relation till. En skolakut når eventuellt ytterst få elever men kräver ändå 
stora resurser och kraftsamling mellan skola, socialtjänst, ungdomspsykiatri, polis och 
primärvård. Dessa resurser skulle gynna många fler elever om de satsas på inkluderande 
verksamheter som når fler elever än en skolakut skulle göra.  
 
Förvaltningen föreslår därför att initiativärendet avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Initiativärende - utredning skolakut 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Malin Molid Svenningsson  
Barn- och utbildningschef Utvecklingsledare  
Sektor lärande Sektor lärande 



 

Initiativärende utredning “skolakut” 

Med anledning av den senaste tidens incidenter på Ätradalsskolan och dessförinnan på flera 
andra skolor efterfrågar vi en utredning av det nuvarande systemet för att eventuellt 
omfördela resurserna till förstärkt särskilt stöd, någon form av intensifierat stöd. 

Varje elev har rätt till en lugn och trygg skolmiljö där man har möjlighet att lära sig så mycket 
som möjligt. Detta gäller både den elev som blir störd av utåtagerande elever, och den 
utåtagerande eleven själv. Vi ifrågasätter om vi har en fungerande organisation där vi kan ge 
det stöd som behövs för dessa elever. Är det någon form av intensifierat stöd, en ”skolakut” 
för elever som av olika skäl bedöms inte kunna vara på sin skola då situationen runt eleven 
utgör omfattande risker för eleven själv och/eller andra elever eller personal? En tillfällig 
placering där eleven får hjälp av lärare och psykologer att bryta beteendeproblematiken och 
där samverkan sker med flera professioner, för att genomlysa elevens helhetssituation, 
grundligt undersöka orsakerna och hantera svårigheterna. 

 
Jag yrkar därmed på att 

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda det nuvarande systemet 
för att eventuellt omfördela resurserna till någon form av intensifierat stöd - en ”skolakut”. 

Adela Brkic Carlsson (L) 
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Svar på medborgarförslag om att bekämpa parkslide 
Dnr 2021/276  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen påbörjat ett 
arbete med en långsiktig plan för bekämpning av invasiva arter. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ska ta tag i problemet 
med parkslide, en invasiv art, som enligt förslagsställaren växer okontrollerat runt om i 
kommunen, speciellt på kommunal mark. Bekämpning av invasiva arter är mycket komplext, 
omfattande, arbetsintensivt samt kräver stora resurser. Det måste fungera i alla led från 
åtgärd på växtplatsen till destruktion samt inkludera alla potentiella källor till spridning (t.ex. 
flyttning av jordmassor, gränsande fastigheter, etc. En effektiv bekämpning måste utgå från 
en långsiktig plan. Kommunen har startat arbetet med en sådan långsiktig plan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-09 från kanslichef 
2 Medborgarförslag om att bekämpa parksliden som växer okontrollerat 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen påbörjat ett 
arbete med en långsiktig plan för bekämpning av invasiva arter. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-06-09 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
bekämpa parkslide 
Diarienummer 2021/276, löpnummer 2321/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att kommunen påbörjat ett 
arbete med en långsiktig plan för bekämpning av invasiva arter. 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att kommunen ska ta tag i problemet 
med parkslide, en invasiv art, som enligt förslagsställaren växer okontrollerat runt om i 
kommunen, speciellt på kommunal mark. Bekämpning av invasiva arter är mycket komplext, 
omfattande, arbetsintensivt samt kräver stora resurser. Det måste fungera i alla led från 
åtgärd på växtplatsen till destruktion samt inkludera alla potentiella källor till spridning (t.ex. 
flyttning av jordmassor, gränsande fastigheter, etc. En effektiv bekämpning måste utgå från 
en långsiktig plan. Kommunen har startat arbetet med en sådan långsiktig plan. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2021-05-27 (§ 103) beslutat att överlämna ett 
medborgarförslag till kommunstyrelsen för besvarande.  Förslaget är att kommunen tar tag i 
problemet med parksliden som växer okontrollerat runt om i kommunen, speciellt där 
parksliden befinner sig på kommunens egna mark, försök bekämpa eller i alla fall kontrollera 
den. 
 
Enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland finns idag ca 2000 främmande arter i Sverige varav 
400 räknas som invasiva. De främmande arterna innefattar många olika organismgrupper 
som till exempel parasitsvampar, kräftor, fiskar, växter (på land och i vatten), fiskar, fåglar, 
däggdjur. 
 
Vad är en främmande invasiv art? 
Arter sprider sig naturligt och varje år etablerar sig nya främmande arter i Sverige. Vid sidan 
av dessa arter har andra arter fått direkt eller indirekt hjälp att etablera sig i Sverige. 
Främmande arter är till exempel en integrerad del av jord- och skogsbruk. Många 
främmande arter trivs och frodas i våra trädgårdar. Av de arter som förts in av människan 
kan merparten inte överleva utan människans hjälp. Dock har ca 10 % av dessa arter 
potential att överleva på egen hand. Av dessa arter, trivs några otroligt bra i sin nya miljö och 
expanderar kraftigt, och i samband med detta påverkas vår inhemska biologiska mångfald 
och/eller orsakas stora socioekonomiska problem. Det är de sistnämnda arterna som brukar 
kallas invasiva arter. Parkslide är ett exempel på en sådan art. 
 
Invasiva arter och lagstiftning 
Invasiva arter kan indelas i två grupper och denna indelning har stor laglig betydelse. En 
grupp består av de arter som är listade i EU-förordning om invasiva arter och den andra av 
övriga invasiva arter. För arterna listade i EU-förordningen har fastighets- och markägare 
laglig skyldighet att bekämpa inom sin fastighet/markinnehav. Andra arter bekämpas enbart 
på frivillig basis. 
 



 
 
 
 
  2021/276, 2321/2021 2(2) 

Bekämpning av invasiva arter 
Flera faktorer gör bekämpning av invasiva arter svår och kostsam. Kunskapsläget kring 
bekämpningsmetoder är mycket begränsat och, för de flesta arterna, finns idag inga 
säkerställda, framgångsrika metoder för att utrota alternativt begränsa dem. Varje art har 
sina specifika egenskaper, till exempel spridningssätt, vilket innebär att bekämpningen måste 
anpassas till varje art. De invasiva arterna är, när de etablerat sig, mycket livskraftiga och har 
stor återhämtningsförmåga. Bekämpningen måste därför ske under lång tid, till exempel är 
det inte ovanligt att den måste pågå 10 år eller mer. Metoder som tagits fram är ofta 
arbetsintensiva, kräver maskiner, mm. och, i en del fall är kemisk bekämpning (som påverkar 
även andra arter) den enda metoden med någon framgång. 
 
Ulricehamns kommuns arbete med invasiva arter  
Kommunen har på ett tidigt stadium insett att bekämpning och utrotning av invasiva arter är 
en mycket komplex fråga. Till exempel, frågan är inte bara begränsad till att ge sig ut och 
hugga ner parkslide. Parkslide sprider sig genom rottillväxt och/eller att fragment från 
växten sprids till nya platser. Man måste alltså kunna ta hand om växtdelarna på ett sätt som 
förhindrar spridning och föra dem till ett ställe där de kan destrueras på rätt sätt. Vidare 
måste bekämpning inom ett område samordnas med andra markägare som också har den 
invasiva växten på sin mark. Att en markägare agerar ensam kommer inte att vara en effektiv 
bekämpning. Så fort massor transporteras mellan olika ställen i kommunen finns potentiell 
risk för spridning av till exempel parkslide. Därför måste man också ha en plan för hur 
massor ska hanteras utifrån perspektivet invasiva arter. Detta är bara några exempel på den 
komplexitet som finns vad gäller åtgärder för effektiv bekämpning av invasiva arter.  
Att bedriva en effektiv och verksam bekämpning av de invasiva arterna innebär att alla led i 
bekämpningen/utrotningen måste fungera. Med tanke på att existerande bekämpnings-
metoder är arbetsintensiva och pågår under mycket lång tid handlar det om stora resurser 
som måste sättas in om bekämpningen ska vara effektiv och bära frukt. Kommunen har som 
ambition att använda skattemedel på ett effektivt sätt och i fråga om bekämpning av invasiva 
arter är det lätt att använda skattemedel på ett ineffektivt sätt. 
Naturvårdsverket bistår kommunerna med handledning, information om olika metoder för 
bekämpning, mm. Erfarenhet från tidigare bekämpning visar med tydlighet att det behövs en 
långsiktig plan för arbetet. Första steg i en sådan plan är att genomföra en inventering av 
invasiva arter på den kommunala marken innefattande alla naturområden, grönytor, parker, 
rabatter, etc. Ett sådant arbete har nu startat i kommunen med avsikten att komma fram till 
en effektiv bekämpningsplan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att bekämpa parksliden som växer okontrollerat 

 
Beslutet lämnas till 
Förslagsställare medborgarförslag 
Sektorchef Service 
 
 
 

Lena Brännmar Ola Alinvi 
Kanslichef 
Kommunledningsstaben 

Miljöstrateg 
Strategi- och utvecklingsenheten 

 Kommunledningsstaben 
 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 03.05.2021 18:59:06
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!

Jag skulle vilja att kommunen tar tag i problemet med parksliden som växer
okontrollerat runt om i kommunen, speciellt där parksliden befinner sig på
kommuns egna mark (ex stadsparken) försök bekämpa eller iallafall kontrollera
den.
Att försöka göra något är mycket bättre än att göra inget.

Förnamn: Anders
Efternamn: Holm
E-post:
Adress:
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att inrätta en 
öppenvård för alkohol och drogberoende 
Dnr 2021/300  
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den befintliga 
öppenvården uppfyller behovet för målgruppen. 
 
Sammanfattning   
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Sällberg att Ulricehamns 
kommun ska inrätta en öppenvård för alkohol och drogberoende. Där en gruppverksamhet 
som innehåller föreläsningar, arbetsuppgifter och kontroll av nykterhet. Det finns liknande i 
Borås (Smedjan) med goda resultat. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att 
den befintliga öppenvården uppfyller behovet för målgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2021-06-17 från socialchef 
2 Medborgarförslag om att inrätta av en öppenvård för alkohol och drogberoende 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den befintliga 
öppenvården uppfyller behovet för målgruppen. 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-06-17 

 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
inrätta en öppenvård för alkohol och drogberoende 
Diarienummer 2021/300, löpnummer 2418/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att den befintliga 
öppenvården uppfyller behovet för målgruppen. 
 
Sammanfattning   
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Sällberg att Ulricehamns 
kommun ska inrätta en öppenvård för alkohol och drogberoende. Där en gruppverksamhet 
som innehåller föreläsningar, arbetsuppgifter och kontroll av nykterhet. Det finns liknande i 
Borås (Smedjan) med goda resultat. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att 
den befintliga öppenvården uppfyller behovet för målgruppen. 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rickard Sällberg att Ulricehamns 
kommun ska inrätta en öppenvård för alkohol och drogberoende. Där en gruppverksamhet 
som innehåller föreläsningar, arbetsuppgifter och kontroll av nykterhet. Det finns liknande i 
Borås (Smedjan) med goda resultat. 
 
Ulricehamns kommun tackar Rickard Sällberg för medborgarförslaget. Ulricehamns 
kommun har redan idag en enhet för öppenvård med missbruksvård. Det erbjuds överlag 
motsvarande innehåll som Smedjan i Borås. Det som kommunen inte har är en 
gruppverksamhet som riktar sig till personer med beroendeproblematik. Det skulle kunna 
erbjudas gruppverksamhet om det fanns behov av det. Erfarenheten är dock, utifrån de små 
volymer av målgruppen som vi har, att människor med likande problematik inte självklart 
vill delta i gruppverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Medborgarförslag om att inrätta av en öppenvård för alkohol och drogberoende 
 
Beslutet lämnas till 
Rickard Sällberg 
Socialchef 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Kristina Rosenberg 
Socialchef Verksamhetschef IFO 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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Nathalie Johansson 
Utredare 
Sektor välfärd 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 11.05.2021 16:39:02
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Jag föreslår att kommunen inrättar en öppenvård för alkohol o drogberoende.Där
en gruppverksamhet som innehåller föreläsningar och arbetsuppgifter samt kontroll
av nykterhet Mm.Liknande finns i Borås (smedjan) med goda resultat. (Jobbar
där). Mvh Rickard

Förnamn: Rickard
Efternamn: Sällberg
E-post:
Adress:



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2021-09-21 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2021-09-
30 
Dnr 2020/611 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokollsutdrag Direktionen Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund2021-04-23  
§ 25 Lokalkostnader i SÄRF -åtgärdsförslag (Dnr.2020–000262) 
2 Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun, Kommunstyrelsen Tranemo kommun 
2021-08-30 § 179 
3 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-09-03 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2021-09-16 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2021-09-30 
2020/611, löpnummer 2861/2021 
 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
1 Protokollsutdrag Direktionen Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund2021-04-23  
§ 25 Lokalkostnader i SÄRF -åtgärdsförslag (Dnr.2020–000262) 
2 Bostadsförsörjningsprogram Tranemo kommun, Kommunstyrelsen Tranemo kommun 
2021-08-30 § 179 
3 Direktionsprotokoll Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2021-09-03 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 

Maria Winsten 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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