
Till styrelsen och årsstämman i STUBO AB, org. nr 556528-9054    

Granskningsrapport för år 2021 enligt 10 kap. 
aktiebolagslagen 
Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2020. Till min hjälp 
har jag anlitat en certifierad kommunal yrkesrevisor (Erland Gustafsson). 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god sed. Det innebär att vi 
planerat granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.  
 
För uppdraget har vi tagit del av bolagsordning, ägardirektiv, styrelseprotokoll, 
stämmoprotokoll, arbetsordning för styrelsen, instruktion för VD, plan för intern 
kontroll och policydokument. Samtal har förts med VD om bolagets resultat, 
verksamhet, organisation, arbetsmiljö, interna kontroll och samordningen inom 
koncernen.  
 
Verksamhetssystemet (7-miljö) ger en bra bild av företagets struktur och interna 
rutiner.  
 
Bolaget når ägarens ekonomiska avkastningskrav. 
 
Valda revisorer för Ulricehamns kommun har beslutat att granskning skall 
genomföras i kommunen av hur direktupphandling genomförs.   
Då lekmannarevisorerna för bolagen ingår i gruppen valda revisorer beslutades 
det att även inkludera bolagen i denna granskning. Granskningen har genomförts 
av KPMG. Granskningen avseende STUBO AB biläggs denna rapport. 
 
Resultatet av granskningen visar bland annat att: 

• kommunens styrdokument avseende direktupphandling inte har 
implementerats fullt ut 

• dokumentationen av genomförda direktupphandlingar bör förbättras 
väsentligt 

• efterlevnad av regelverket för inköp och upphandling behöver förbättras 
väsentligt 

• avtalstroheten inte följs upp systematiskt 
 
Bedömning 
Jag anser att vår granskning ger rimlig grund för uttalandet enligt nedan. 
Bolaget har genomfört och genomför åtgärder för att den interna kontrollen skall 
förbättras avseende genomförande och dokumentation av direktupphandlingar. 
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Jag bedömer därmed att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen 
kommer att förbättras. Jag finner därför inte anledning till anmärkning mot 
styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. 
 
Ulricehamn 2022-03-16 
 
 
 
 
Marianne Henningsson 
Av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun utsedd lekmannarevisor 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Serienummer: utdv/KPBpGc5WVIQTftdAg

Ingrid Marianne Henningsson

2022-03-16 13:36

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med 
Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument
Lekmannarevisors granskningsrapportStubo2021.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. 
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av 
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet
2022-03-16 11:09 Underskriftsprocessen har startat
2022-03-16 11:09 En avisering har skickats till Marianne Henningsson
2022-03-16 11:09 En avisering har skickats till Marianne Henningsson
2022-03-16 13:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marianne Henningsson
2022-03-16 13:36 Ingrid Marianne Henningsson har signerat dokumentet Lekmannarevisors granskningsrapportStubo2021.pdf via 

BankID Sverige (Unikt ID: utdv/KPBpGc5WVIQTftdAg)
2022-03-16 13:36 Alla dokument har undertecknats av Marianne Henningsson

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Årsredovisningen är skriven i tkr om inte annat anges.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Ulricehamns Energi AB, organisationsnummer 556456-5389 med säte i Ulricehamn, är helägt av Ulricehamns 
kommun via sitt moderbolag Ulricehamns Stadshus AB, organisationsnummer 556803-9175 med säte i Ulricehamn.
Bolagets huvudsakliga verksamhet är eldistribution, VA-verksamhet, avfallsverksamhet, fjärrvärme, fibernät
samt underhåll och anläggande av vägar och belysning. Bolaget bedriver också en transportcentral för
kommunkoncernens räkning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Flerårsöversikt
2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning exkl punktskatter 267 073 261 267 253 700 248 346 244 485
Rörelseresultat före avskrivningar / nedskrivningar 94 489 99 774 88 864 91 252 99 542
Rörelseresultat 50 961 56 635 51 361 55 072 66 420
Resultat efter finansiella poster 47 384 52 649 47 368 51 381 62 475
Årets resultat 114 -30 927 30 927 111 66
Balansomslutning 943 334 903 843 881 264 814 897 749 519
Antal helårsanställda, st 86 80 77 72 74

Omsättning och resultat

Arbetet med att uppföra ett Energi- och Miljöcenter, som påbörjades redan under 2016, har gått över i utförande genom 
att flytt av befintliga VA-, fjärrvärme- och elledningar har påbörjats. Tomten har fördelats mellan tänkta byggnader för 
pannor och avloppsreningsverk en personal- och teknikbyggnad har börjat projekteras samt upp-handling av flispannor 
med tillhörande utrustning har förberetts för upphandling under 2022. I avvaktan på nya fjärrvärmepannor har en 
spetspanna eldad med den miljövänliga oljan HVO anslutits till fjärrvärmenätet. Under året har kalkylerna för nytt 
avloppsreningsverk uppdaterats och ett inriktningsbeslut för fortsatt arbete för att möjliggöra att ett nytt reningsverk tas i 
bruk runt 2030 har tagits av Kommunfullmäktige.

Elverksamheten har under 2021 distribuerat 200,5 GWh (föregående år 184,4 GWh). Inom VA-verksamheten uppgick 
producerad mängd vatten till 1,4 miljoner m3 och renad mängd avloppsvatten till 2,4 miljoner m3 (föregående år 1,4 
miljoner m3 respektive 2,6 miljoner m3). Fjärrvärmeleveranserna har under året uppgått till 55,4 GWh (föregående år 
47,8 GWh).  

Investeringarna uppgick till 90,4 Mkr (99,1 Mkr) där Va-verksamheten och elnätet är de verksamheter som investerat 
mest.

Ulricehamns kommuns starka tillväxt och höga investeringstakt påverkar bolaget på flera sätt. Dels efterfrågas bolagets 
tjänster av fler kommuninvånare och företag, dels efterfrågas entreprenader med tillhörande projektering i större 
omfattning då nya bostadsområden och övriga investeringar ökat.

Under året har VA-verksamheten arbetat med förebyggande åtgärder på VA-näten samt flera större renoverings-
arbeten på avloppsreningsverken. På Övreskogs återvinningscentral pågår täckningen av deponin. Sluttäckning av 
etapp tre och förberedelse för täckning av den fjärde och sista etappen har skett under året. Kommuninvånarna har 
ökat sin sortering av avfall och restavfallet har genom detta minskat både på återvinningscentralen och i hushålls-
avfallet. Som en av de första kommunerna i landet har bolaget, tillsammans med förpackningsinsamlingen (FTI), 
installerat två nya containrar med komprimatorer för plast- och pappersförpackningar för att underlätta för ökad 
återvinning.

Utbrottet av Covid -19 har endast haft en begränsad effekt på bolagets verksamhet under 2021.

Under året har upphandling av nya smarta elmätare påbörjats och utvärdering av inkomna anbud pågår för ett planerat 
byte av mätare under åren 2022-2023. En nätutvecklingsplan för elnätet har tagits fram och systemet Rakel, 
kriskommunikationssystem för Elnät har startats upp i bolaget. Samförläggningsprojekt med el och fibernät pågår 
fortsatt. Fiberutbyggnad har under året huvudsakligen skett i landsbygdsprojekten. Till viss del finansierat med stöd via 
Post och Telestyrelsen.

Under året har 602 nya hushåll/företag anslutits till fibernätet (föregående år 689 nya anslutningar) och vid årsskiftet är 
ca 10 200 hushåll/företag anslutna.

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 51,0 Mkr (56,6 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 47,4 
Mkr (52,6 Mkr). Avkastning på genomsnittligt eget kapital blev 12% och soliditeten 46%.
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Personal 

Miljö 

Framtida utveckling 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Typ av risk Riskåtgärd
Finansiell risk
Elprisrisk Bundet elpris tom juni 2023 Medellång sikt
Volymrisk Effektiviseringar, nyanslutningar Lång sikt
Kreditrisk Lång sikt

Likviditetsrisk - -

Operationell risk
Anläggningsrisk Underhåll och förnyelse Kort till lång sikt
Personalrisk

Strategisk risk
Ändrade regelverk

Finansiella riskfaktorer

Positivt medarbetarskap och 
dubblering i kompetens där så är 
möjligt

Kort till lång sikt

Ulricehamns Energi AB utsätts genom sin verksamhet för ett begränsat antal finansiella risker. Kommunens och de 
kommunala bolagens likvida medel och betalningsflöden är samordnade i ett gemensamt koncernkontosystem. Nyttjad 
koncernkredit under året uppgår i genomsnitt till ca 140 Mkr. Förutom den gemensamma koncernkrediten fanns 100 
Mkr i upplånade medel bundet till fast ränta tom 2021-12-27. Vid löptidens slut övergick lånet till koncernkontot vilket 
innebär att utnyttjad koncernkredit var 245 Mkr 2021-12-31. Den beviljade finansieringsramen är 365 Mkr för 2021. För 
att minimera kundförluster finns inom bolagets en kreditpolicy. För nya kunder, med undantag för lägenhetskunder utan 
eluppvärmning och de kunder som endast är va-kund, görs en kreditbedömning innan leverans påbörjas. 

Finansieringsprognoser upprättas och analyseras löpande för att säkerställa att UEAB inte överskrider beviljad 
finansieringsram.

Kreditupplysningar och 
betalningsbevakning

Inom Ulricehamns Energi AB finns 24 tillståndspliktiga och två anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.
De tillståndspliktiga verksamheterna utgörs av 9 vattenverk, 14 reningsverk och en avfallsanläggning. Samtliga 
verksamheter har giltiga tillstånd. De anmälningspliktiga verksamheterna är två anläggningningar för värmeproduktion.

Inga kända riskscenarier föreligger.

Fjärrvärmenätet består av tre nät där det största till stora delar värms med spillvärme från en närliggande industri som 
tillverkar träpellets. Samarbete bedrivs med ytterligare ett av bygdens företag som levererar spillvärme till 
fjärrvärmenätet. Det innebär att Ulricehamns Energis fjärrvärmenät har bland de lägsta klimatpåverkande utsläppen i 
Sverige.

Omvärldsbevakning och flexibla 
verksamheter

Medel till lång sikt

Uppvärmning och el till byggnaderna på återvinningscentralen kommer från Stirlingmotorer som drivs av gas från 
deponin. Företagets egen energiförbrukning av el består av förnyelsebar el.   

Investeringstakten blir fortsatt hög närmsta åren, påverkat bl a av EMC, nya elmätare och tillväxten, för att sedan avta 
2024.

Arbetet med det framtida Energi- och Miljöcentret (EMC) fortsätter. Under 2022 planeras för byggnation av flispannor 
med tillhörande teknik- och personalbyggnad, fördjupat arbete med tillståndsprocessen för nytt avloppsreningsverk 
samt färdigställande av markområdet. Fibernätets utbyggnad fortsätter, framför allt på landsbygden. Målet är att kunna 
möjliggöra bredband om minst 1 Gbit/s till minst 98% av kommunens alla hushåll och företag senast 2025. Ny 
lagstiftning påverkar hur elnätsverksamhet får bedrivas vilket medför att bolaget 2024-01-01 måste särskilja elnätet i 
eget juridiskt bolag. Under kommande år genomförs utredning för anpassning av bolagsstrukturen.

Under året har bolaget bedrivit sin verksamhet anpassad efter rådande pandemi. Arbetet har större delen av året skett i 
åtskilda arbetslag vilket medfört att leveranserna av infrastrukturen inte påverkats då vi endast haft ett fåtal fall av Covid-
19. Sjukfrånvaron för 2021 var 2,1% (2,0%) varav långtidssjuka 0,2% (0,2%). Inom bolaget drivs ett friskvårdsprojekt för 
att stimulera till god hälsa hos medarbetarna. Under 2021 har 13 nya medarbetare påbörjat och sex avslutat sin 
anställning vilket är fler än vanligt. Vid årsskiftet 2021/2022 pågår fyra rekryteringar av nya medarbetare.
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Resultatdisposition 
Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 10 986 119 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning
Summa

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande tilläggsupplysningar.

För innevarande år har koncernbidrag lämnats till moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB, org.nr 556803-
9175, med 10 000 tkr.

10 986 119 kr
10 986 119 kr
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RESULTATRÄKNING
tkr Not  2021  2020
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning exkl. punktskatter 1 267 073 261 267
Aktiverat arbete för egen räkning 17 323 17 857
Övriga rörelseintäkter 558 1 016

284 954 280 141

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader -101 260 -98 440
Övriga externa kostnader 2, 3 -29 488 -26 677
Personalkostnader 4 -59 717 -55 250
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar 5 -43 527 -43 140

-233 993 -223 507

Rörelseresultat 50 961 56 635

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 32 51
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 609 -4 036

-3 577 -3 986

Resultat efter finansiella poster 47 384 52 649

Bokslutsdispositioner 6 -47 250 -89 569

Resultat före skatt 134 -36 920

Skatt på årets resultat 7 -20 5 993

Årets resultat 114 -30 927
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BALANSRÄKNING 
tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 8 7 106 5 593

7 106 5 593

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 83 995 84 515
Anläggningar för distribution och mätning av el 10 267 580 264 022
Fjärrvärmeanläggningar 11 86 558 84 443
VA-anläggningar 12 153 369 155 401
Anläggningar för fibernät 13 167 115 169 221
Gatubelysningsanläggningar 14 18 644 19 427
Miljöanläggningar 15 2 282 2 138
Inventarier, verktyg och installationer 16 35 874 40 687
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 17 70 692 21 280

886 110 841 133

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 142 142

142 142

Summa anläggningstillgångar 893 358 846 868

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Förnödenheter 5 193 4 239

5 193 4 239

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 995 20 071
Fordringar hos koncernföretag 11 716 13 426
Övriga fordringar 167 1 888
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 21 831 17 297

44 708 52 682

Kassa och bank 75 53

Summa omsättningstillgångar 49 976 56 974

SUMMA TILLGÅNGAR 943 334 903 843
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BALANSRÄKNING 

tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 19 125 170 125 170
Reservfond 1 155 1 155

126 325 126 325
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 10 872 41 800
Årets resultat 114 -30 927

10 986 10 872

137 311 137 197

Obeskattade reserver 20 368 564 331 314

Långfristiga skulder 21
Koncernkonto 245 063 148 147
Skulder hos koncernföretag – 100 000
Skuld VA-kollektivet 89 095 78 810
Övriga skulder 39 931 34 958

374 088 361 916

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 27 666 28 398
Aktuell skatteskuld 497 812
Övriga skulder 28 453 35 186
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 6 755 9 020

63 371 73 416

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 943 334 903 843
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

tkr
Aktie-

kapital
Reserv-

fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Totalt eget 

kapital
Ingående balans 2021-01-01 125 170 1 155 41 800 -30 927 137 197
Omföring inom eget kapital – – -30 927 30 927
Årets resultat 114 114
Utgående balans 2021-12-31 125 170 1 155 10 873 114 137 311
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KASSAFLÖDESANALYS

tkr Not  2021  2020

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 50 961 56 635
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

- Avskrivningar 43 527 43 140
94 488 99 774

Erhållen ränta 32 51
Erlagd ränta -3 609 -4 036
Betald inkomstskatt -20 -165

Nettokassaflöde från den löpande 
verksamheten 90 891 95 624

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/minskning(+) av varulager -955 -189
Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar 10 786 34 638
Ökning(-)/minskning(+) av övriga kortfristiga 
fordringar -2 812 -14 948
Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder -732 6 879
Ökning(+)/minskning(-) av övriga kortfristiga 
rörelseskulder -9 312 -4 290

Kassaflöde från den löpande verksamheten 87 865 117 713

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -90 392 -99 108
Sålda materiella anläggningstillgångar 376 596

Kassaflöde från investeringsverksamheten -90 016 -98 512

Finansieringsverksamheten
Förändring av koncernkonto 96 916 148 147
Lämnade koncernbidrag -10 000 -10 000
Amortering av skuld -100 000 -180 000
Överskott VA 10 284 6 188
Anslutningsavgifter 4 972 3 171

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 172 -32 493

Årets kassaflöde 21 -13 292
Likvida medel vid årets början 54 13 346
Likvida medel vid årets slut 75 54
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Belopp i tkr om inte annat anges

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med föregående år.

De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella rapporterna 
sammanfattas nedan.

Förändring av Banklån
2021-12-27 avslutades reversen på 100 Mkr i upplånade medel bundna till fast ränta. Efer löptidens slut belastas 
koncernkrediten med motsvarande belopp.

Soliditet
Definition av soliditeten:
Summa eget kapital + 79,4 % av obeskattade reserver / summa tillgångar

Resultaträkning

Intäktsredovisning
Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheten, dvs. distribution av el, värme och vatten, 
försäljning av gas, anslutningsavgifter, tillhandahållande av fibernät, avfallshantering samt andra intäkter såsom 
entreprenadavtal och uthyrning av bilar.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i företagets intäkter.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter 
avdrag för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Anslutningsavgifter exklusive va-verksamhet
Avgifter som betalats av kunden för anslutning till näten med el, värme eller bredband intäktsredovisas eftersom 
avgiften inte är för att täcka framtida åtaganden. 

Vatten- och avloppsverksamhet
Vatten- och avloppsverksamheten (va-verksamheten) prissätts genom beslut av Kommunfullmäktige.

Anslutningsavgifter för va intäktsredovisas i enlighet med va-lagens bestämmelser enligt följande:
De faktiska kostnaderna i samband med anslutningen är ringa i förhållande till anläggningens totala 
anskaffningsvärde varför avskrivningarna i sin helhet fördelas över anläggningens vägda återstående 
nyttjandeperiod.

Utsläppsrätter
Utsläppsrätter som klassificeras som omsättningstillgångar åsätts anskaffningsvärde noll. Intäkter redovisas då 
utsläppsrätterna avyttras.

Hyresintäkter
Företaget erhåller hyresintäkter från operationella leasingavtal rörande företagets förvaltningsfastigheter samt 
Ulricehamns kommuns bilpool. Hyresintäkterna intäktsredovisas linjärt över leasingperioden. Tillgångar som hyrs 
ut enligt operationella leasingavtal kvarstår i företaget såsom materiella anläggningstillgångar eftersom rättigheter 
och skyldigheter kvarstår hos företaget. Dessa tillgångar värderas på samma sätt som övriga materiella 
anläggningstillgångar.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas.

Ersättningar till anställda

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgiftsbestämda pensionsplaner är planer för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka fastställda avgifter 
betalas till en separat juridisk enhet. Någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare avgifter finns 
inte i de fall den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till de anställda. 
Avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under det räkenskapsår de avser.

Assently: 2e84d712c214dc3738d69a61be5f15ddfad6f6ed1e6a5e8ee94489bfbc3a50fe34be72b6f3ff3f1e6957f7ae8842c47bf5799f449ef3260700745cc87d7efd25
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Förmånsbestämda pensionsplaner
Förmånsbestämda pensionsplaner är andra planer än avgiftsbestämda pensionsplaner.

Företaget betalar försäkringspremier för att finansiera ersättningar efter avslutad anställning. Eftersom företaget 
inte har några förpliktelser att betala ersättningar direkt till anställda eller ytterligare belopp om försäkringsgivaren 
inte betalar alla framtida ersättningar till anställda redovisas planen som en avgiftsbestämd plan.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och 
liknande resultatposter. 

Avskrivningar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas eller komponenternas 
bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket i de allra flesta fall 
utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs därför inte av.

Nedskrivningar
Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Allmänna principer
Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger 
redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. 

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov 
behöver tillgångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att identifiera inbetalningar som i allt 
väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningsprövning görs i dessa fall för 
hela den kassagenerande enheten. En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenererande enhets 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

Va-verksamheten
Materiella anläggningstillgångar inom den del av va-verksamheten som lyder under lagen om allmänna 
vattentjänster nedskrivningsprövas inte. 

Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 

Balansräkning

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att 
framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att tillfalla företaget och 
anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnadsförs löpande.

Anskaffningsvärde
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är direkt hänförbara till inköpet och som syftar till att 
bringa tillgången på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsledningens avsikt med förvärvet. Som 
direkt hänförbara utgifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och montering, lagfarter samt 
konsulttjänster. Anskaffningsvärdet reduceras med eventuella offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 
anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte, kostnadsförs utgifter 
under det räkenskapsår som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Inkomstskatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppkjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då 
den underliggande transaktionen redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget 
kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller per balansdagen och nuvärdeberäknas inte.
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Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar för materiella anläggningstillgångar baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och 
bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår 
tydligt från andra källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som 
ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande 
räkenskapsår.
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Not 1 Nettoomsättning exkl. punktskatter

Nettoomsättning per verksamhetsgren
2021 2020

70 061 64 591
6 413 6 761

42 714 43 326
43 419 40 836

Fiber 31 501 32 646
44 769 46 536

Avfall & miljö 26 920 24 277
Övrigt 1 276 2 294
Nettoomsättning exkl. punktskatter 267 073 261 267
Punktskatter -80 -71
Nettoomsättning 266 994 261 197

Operationell leasing
Företaget hyr ut lokaler och bilar enligt avtal om operationell leasing. Intäktsförda leasingavgifter
under året uppgår till 8 757 (8 598).
Framtida minimileaseavgifter uppgår till:

2021 2020
Inom 1 år 7 235 7 439
1-5 år 2 518 3 106
Senare än 5 år – –
Summa 9 753 10 545

Not 2 Operationell leasing

Företaget leasar bl.a. Återvinningscentralen enligt avtal om operationell leasing. Kostnadsförda leasingavgifter
under året uppgår till 1 240 (1 224).
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

2021 2020
Inom 1 år 1 000 1 000
1-5 år 2 000 3 000
Senare än 5 år – –
Summa 3 000 4 000

Not 3 Ersättning till revisorer 

2021 2020
Revisionsuppdraget 228 186
Övriga arvoden 61 348
Lekmannarevision 12 11
Totala ersättningar till revisorer 301 546

Elnät
Gatubelysning

Fjärrvärme

VA

Service
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Not 4 Löner och ersättningar 

Löner och andra ersättningar
2021 2020

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 522 1 485
Övriga anställda 39 469 36 807
Summa löner och andra ersättningar 40 991 38 292
Sociala kostnader
Pensionskostnader 3 676 3 389
  Varav för styrelse och verkställande direktör (322) (316)

Övriga sociala kostnader 13 765 12 351
Summa sociala kostnader 17 441 15 740

Avgångsvederlag m m
Avtal har träffats med den verkställande direktören om avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner och
motsvarande pensionsförmåner exklusive semesterersättning vid uppsägning från företagets sida. 

Medelantalet anställda
2021 2020

Kvinnor 21 16
Män 65 64
Totalt 86 80

Könsfördelning i styrelse och företagsledning (antal)
2021 2020

Styrelse
Kvinnor 1 2
Män 7 6
Totalt 8 8

Övriga ledande befattningshavare
Kvinnor 3 3
Män 4 4
Totalt 7 7

Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

2021 2020
Immateriella tillgångar 10 % 10 %
Byggnader 1 - 5 % 1 - 5 %
Inre ytskikt i byggnad 14,29 % 14,29 %
Markanläggningar 5 % 5 %
Mätare för el, fjärrvärme, VA 6,67 % 6,67 %
Distributionsanläggningar för el, fjärrvärme, VA och fiber 2,5 - 10 % 2,5 - 10 %
Produktionsanläggningar för fjärrvärme 6,67 % 6,67 %
Maskinell utrustning för VA 5 - 20 % 5 - 20 %
Gatubelysningsanläggningar 3 % 3 %
Övriga arbetsmaskiner och inventarier 5 - 20 % 5 - 20 %
Lastbilar och tyngre fordon 10 % 10 %
Personbilar m.fl. transportmedel 14,29 % 14,29 %
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Not 6 Bokslutsdispositioner

2021 2020
Avskrivningar utöver plan -37 250 -79 569
Lämnade koncernbidrag -10 000 -10 000
Summa -47 250 -89 569

Not 7 Skatt på årets resultat

2021 2020
Skatt på årets resultat -51 -165
Korrigering från föregående år 30 -
Uppskjuten skatt – 6 158
Summa -20 5 993

Redovisat resultat före skatt 134 -36 920

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%) -28 7 901
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader och 
ej skattepliktiga intäkter: -23 -8 349
Temporär skillnad 6 158
Korrigering från föregående år 30 283
Redovisad skattekostnad -20 5 993

Not 8

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 5 736 –
Anskaffning 2 216 5 736
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 952 5 736

Ingående ackumulerade avskrivningar -143 –
Årets avskrivningar -703 -143
Utgående ackumulerade avskrivningar -846 -143

Redovisat värde 7 106 5 593

Not 9

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 108 990 102 148
Anskaffning 2 171 6 842
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 111 161 108 990

Ingående ackumulerade avskrivningar -24 214 -21 674
Årets avskrivningar -2 692 -2 540
Utgående ackumulerade avskrivningar -26 905 -24 214

Ingående ackumulerade nedskrivningar -261 -261
Årets nedskrivningar – –
Utgående ackumulerade nedskrivningar -261 -261

Redovisat värde 83 995 84 515

Byggnader och mark

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten
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Not 10

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 403 929 366 722
Nerskrivning – -2 979
Anskaffning 14 071 40 186
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 418 000 403 929

Ingående ackumulerade avskrivningar -139 907 -130 149
Årets avskrivningar -10 513 -9 758
Utgående ackumulerade avskrivningar -150 420 -139 907

Redovisat värde 267 580 264 022

Not 11

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 155 826 152 754
Utrangeringar – -42
Anskaffning 7 298 3 115
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 163 124 155 826

Ingående ackumulerade avskrivningar -71 383 -66 445
Utrangeringar – 27
Årets avskrivningar -5 183 -4 965
Utgående ackumulerade avskrivningar -76 566 -71 383

Redovisat värde 86 558 84 443

Not 12

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 238 619 217 821
Anskaffning 6 336 20 797
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 244 955 238 619

Ingående ackumulerade avskrivningar -83 218 -75 358
Årets avskrivningar -8 367 -7 860
Utgående ackumulerade avskrivningar -91 585 -83 218

Redovisat värde 153 369 155 401

VA-anläggningar

Anläggningar för distribution och mätning av el

Fjärrvärmeanläggningar
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Not 13

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 186 606 117 641
Anskaffning 3 496 68 965
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 190 102 186 606

Ingående ackumulerade avskrivningar -17 385 -12 833
Årets avskrivningar -5 601 -4 552
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 987 -17 385

Redovisat värde 167 115 169 221

Not 14

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 26 102 24 031
Anskaffning – 2 071
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 102 26 102

Ingående ackumulerade avskrivningar -6 675 -5 949
Årets avskrivningar -783 -726
Utgående ackumulerade avskrivningar -7 458 -6 675

Redovisat värde 18 644 19 427

Not 15

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 584 2 231
Anskaffning 275 354
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 859 2 584

Ingående ackumulerade avskrivningar -446 -331
Årets avskrivningar -130 -115
Utgående ackumulerade avskrivningar -576 -446

Redovisat värde 2 282 2 138

Not 16

2021 2020
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 93 961 89 533
Anskaffning 5 118 9 577
Utrangeringar -2 291 -981
Försäljningar -445 -4 168
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 96 343 93 961

Ingående ackumulerade avskrivningar -53 274 -48 356
Utrangeringar 2 053 805
Försäljningar 308 3 778
Årets avskrivningar -9 556 -9 502
Utgående ackumulerade avskrivningar -60 469 -53 274

Redovisat värde 35 874 40 687

Inventarier, verktyg och installationer

Gatubelysningsanläggningar

Anläggningar för fibernät

Miljöanläggningar
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Not 17

2021 2020
Ingående nerlagda kostnader 21 280 79 830
Under året nerlagda kostnader 84 940 89 056
Under året genomförda aktiveringar -35 529 -147 606
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 70 692 21 280

Utgående nerlagda kostnader fördelas enligt följande:
Anläggningar för distribution och mätning av el 18 586 5 786
Fjärrvärmeanläggningar 3 674 3 009
VA-anläggningar 26 575 3 670
Anläggningar för kommunikationsnät / fiber 19 399 7 597
Pågående markanläggningar 619 29
Anläggningar för gatubelysning 1 279 –
Pågående övrigt 559 1 188

70 692 21 280

Not 18

2021 2020
Förutbetalda kostnader 2 584 1 552
Upplupna fasta avgifter 5 561 12 966
Upplupna rörliga avgifter 13 685 2 779
Utgående interimsfordringar 21 831 17 297

Not 19

Aktiekapitalet i Ulricehamns Energi AB består enbart av till fullo betalda stamaktier med ett kvotvärde om 10 tkr. 
Alla aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på 
Ulricehamns Energi ABs bolagsstämma. 

Tecknade och betalda aktier: 2021 2020
Vid årets början 12 517 12 517
Summa aktier vid årets slut 12 517 12 517

Not 20

2021 2020
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan 368 564 331 314
Redovisat värde 368 564 331 314

Aktiekapital 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Obeskattade reserver

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar
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Not 21

Förfallotidpunkt från balansdagen: 2021 2020
Mellan 1 och 5 år 6 569 5 673
Senare än 5 år 367 520 356 243
Redovisat värde 374 089 361 916

Not 22

2021 2020
Upplupna personalkostnader 5 990 3 945
Upplupna räntekostnader – –
Upplupna energikostnader 346 60
Övriga poster 419 5 014
Redovisat värde 6 755 9 020

Not 23

Företaget är ett helägt dotterföretag till Ulricehamns Stadshus AB, org. nr. 556803-9175, med säte
i Ulricehamn.

Not 24

2021 2020
Försäljning till koncernbolag 91 323 84 243
Inköp från koncernbolag -6 986 -6 762
Redovisat värde 84 337 77 481

Not 25 Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står vinstmedel på sammanlagt 10 986 119 kr.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt nedan:

Balanseras i ny räkning 10 986 119 kr
Summa 10 986 119 kr

Koncernuppgifter

Långfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncerninterna inköp och försäljningar
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Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret  
2021-01-01 - 2021-12-31 

Styrelsen och verkställande direktören för Ulricehamns Stadshus AB avger härmed följande årsredovisning 

och koncernredovisning. 

Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.  
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Ulricehamns Stadshus AB 
Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns Energi AB (UEAB), 
STUBO AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är helägda dotterbolag till Ulricehamns Stadshus AB. 
Ulricehamns Stadshus AB ska enligt bolagsordningen som moderbolag i en av kommunen ägd koncern direkt 
och genom innehav av aktier eller andelar i andra företag driva och utveckla verksamheter av allmänt intresse 
som har anknytning till kommunen eller dess invånare. Syftet är bland annat att uppnå ett optimalt 
resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala 
uppdraget för invånarna i Ulricehamns kommun. I bolagsordningen för Ulricehamns Stadshus AB är fastställt 
att kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt 
i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 
kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun.  

 
Händelser under året  
Under 2021 har Ulricehamns Stadshus AB hållit fyra ordinarie styrelsemöten. Bolagsstämma hölls 15 april. 
Två dialogmöten har hållits med Ulricehamns Energi AB. Näringsliv Ulricehamn AB och STUBO AB har 
deltagit i ett dialogmöte vardera. 
Utbrottet av Covid-19 har inte haft någon effekt på bolagets verksamhet 2021. 

 
 

Ekonomi 
Resultat innan bokslutsdispositioner och skatt 2021 uppgick till 0,6 mnkr, vilket är i nivå med budget.   

 
Framtiden  

I budget- och uppföljningsprocessen för kommunkoncernen finns ett tydligt koncernperspektiv med ökad 
delaktighet från bolagen. Väsentligt för koncernen är att utifrån ett helhetsperspektiv fortsätta utveckla 
koncernnyttan. 
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Ulricehamns Energi AB 
Ulricehamns Energi AB (556456-5389) är helägt av Ulricehamns kommun via Ulricehamns Stadshus AB. 
Bolagets huvudsakliga verksamhet är eldistribution, VA-verksamhet, avfallsverksamhet, fjärrvärme, fibernät 
samt underhåll och anläggande av vägar och belysning. Bolaget bedriver också en transportcentral för 
kommunkoncernens räkning. 

 
Händelser under året 
Ulricehamns kommuns starka tillväxt och höga investeringstakt påverkar bolaget på flera sätt. Dels efterfrågas 
bolagets tjänster av fler kommuninvånare och företag, dels efterfrågas entreprenader med tillhörande 
projektering i större omfattning då nya bostadsområden och övriga investeringar ökat.  

Under året har VA-verksamheten arbetat med förebyggande åtgärder på VA-näten samt flera större 
renoveringsarbeten på avloppsreningsverken. På Övreskogs återvinningscentral pågår täckningen av deponin. 
Sluttäckning av etapp tre och förberedelse för täckning av den fjärde och sista etappen har skett under året. 
Kommuninvånarna har ökat sin sortering av avfall och restavfallet har genom detta minskat både på 
återvinningscentralen och i hushållsavfallet. Som en av de första kommunerna i landet har bolaget, 
tillsammans med förpackningsinsamlingen (FTI), installerat två nya containrar med komprimatorer för plast- 
och pappersförpackningar för att underlätta för ökad återvinning.  

Under året har upphandling av nya smarta elmätare påbörjats och utvärdering av inkomna anbud pågår för ett 
planerat byte av mätare under åren 2022-2023. En nätutvecklingsplan för elnätet har tagits fram och systemet 
Rakel, kriskommunikationssystem för Elnät har startats upp i bolaget. Samförläggningsprojekt med el och 
fibernät pågår fortsatt. Fiberutbyggnad har under året huvudsakligen skett i landsbygdsprojekten. Till viss del 
finansierat med stöd via Post och Telestyrelsen. 

Arbetet med att uppföra ett Energi- och Miljöcenter, som påbörjades redan under 2016, har gått över i 
utförande genom att flytt av befintliga VA-, fjärrvärme- och elledningar har påbörjats. Tomten har fördelats 
mellan tänkta byggnader för pannor och avloppsreningsverk en personal- och teknikbyggnad har börjat 
projekteras samt upp-handling av flispannor med tillhörande utrustning har förberetts för upphandling under 
2022. I avvaktan på nya fjärrvärmepannor har en spetspanna eldad med den miljövänliga oljan HVO anslutits 
till fjärrvärmenätet. Under året har kalkylerna för nytt avloppsreningsverk uppdaterats och ett 
inriktningsbeslut för fortsatt arbete för att möjliggöra att ett nytt reningsverk tas i bruk runt 2030 har tagits av 
Kommunfullmäktige. 

Utbrottet av Covid -19 har endast haft en begränsad effekt på bolagets verksamhet under 2021. 

 

Ekonomi                                                                                                                                                
 
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgår till 51,1 mnkr (56,6 mnkr). Resultatet efter finansiella poster 
uppgår till 47,4 mnkr (52,6 mnkr). Avkastning på genomsnittligt eget kapital är 12 % (14 %). Investeringarna 
uppgår till 90,4 mnkr (99,1 mnkr). VA-verksamheten och elnät är de verksamheter som har investerat mest. 
 

Miljöpåverkan                                                                                                                                  
Inom Ulricehamns Energi AB finns 24 tillståndspliktiga och två anmälningspliktiga verksamheter enligt 
miljöbalken. De tillståndspliktiga verksamheterna utgörs av 9 vattenverk, 14 reningsverk och en 
avfallsanläggning. Samtliga verksamheter har giltiga tillstånd. De två anmälningspliktiga verksamheterna två 
anläggningar för värmeproduktion. 

Fjärrvärmenätet består av tre nät där det största till stora delar värms med spillvärme från en närliggande 
industri som tillverkar träpellets. Samarbete bedrivs med ytterligare ett av bygdens företag som levererar 
spillvärme till fjärrvärmenätet. Det innebär att Ulricehamns Energi:s fjärrvärmenät har bland de lägsta 
klimatpåverkande utsläppen i Sverige. 

Uppvärmning och el till byggnaderna på återvinningscentralen kommer från Stirlingmotorer som drivs av gas 
från deponin. Företagets egen energiförbrukning av el består av förnyelsebar el.   
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Framtiden                                                                                                                                                       
Arbetet med det framtida Energi- och Miljöcentret (EMC) fortsätter. Under 2022 planeras för byggnation av 
flispannor med tillhörande teknik- och personalbyggnad, fördjupat arbete med tillståndsprocessen för nytt 
avloppsreningsverk samt färdigställande av markområdet. Fibernätets utbyggnad fortsätter, framförallt på 
landsbygden. Målet är att kunna möjliggöra bredband om minst 1 Gbit/s till minst 98% av kommunens alla 
hushåll och företag senast 2025. Ny lagstiftning påverkar hur elnätsverksamhet får bedrivas vilket medför att 
bolaget 2024-01-01 måste särskilja elnätet i eget juridiskt bolag. Under kommande år genomförs utredning för 
anpassning av bolagsstrukturen. 

STUBO AB 
STUBO AB:s verksamhet är att i ett allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Ulricehamns kommun. 
Bolaget är ett allmännyttigt bolag (enligt lagen 2010:879) och verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer och bolaget ska agera som övriga aktörer på marknaden. 
 
Händelser under året  

Stubos hittills största nyproduktion startade under hösten, två hus med totalt 56 lägenheter uppförs på 
Parkrosgatan, del av Stockrosen 1 och beräknas stå klara första kvartalet 2023. 

På Solrosvägen 7 är ombyggnationen färdigställd av en före detta förskolelokal till gruppbostad med 
sex lägenheter och gemensamhetsutrymmen, inflyttningen var den 1 september 2021. 

 

Ekonomi 
Resultatet för 2021 visar ett överskott på 14,8 mnkr före skatt (10,4 mnkr). Bolaget har under året erhållit en 
utdelning om 6,5 mnkr vilket avser en utdelning från dotterbolaget Stubo Holding AB vilket härrör från en 
tilläggsköpeskilling för Grodparken AB.  

Samtidigt har bolaget ökade kostnader framförallt elkostnader som överstiger budget med 1,0 mnkr.  

Avkastningen för verksamhetsåret är 5,2 % (5,5%). Det egna kapitalet uppgår till 159,8 mnkr, vilket innebär en 
soliditet på 36,0 % (34,4%). Skuldsättningsgraden är 1,8% (1,9%) samt belåningsgrad fastigheter är 58,8 % 
(60,6%).  

 
Miljöredovisning 

Bolaget har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller förvaltning av 
bostäder och lokaler. Stubos Miljöcertifikat löper fram till september 2022. Bolaget granskas årligen och 
certifieras av Svensk Certifiering Norden AB. 

 
Framtiden  
Ulricehamn är populärt att bo och verka i. Det attraktiva läget, goda kommunikationer samt regionens positiva 
utveckling ger de kommande åren goda förutsättningar för efterfrågan på hyreslägenheter. Planerade 
satsningar inger trygghet; nya lägenheter genom nyproduktion och underhåll av befintliga fastigheter.  
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Näringsliv Ulricehamn AB 
Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har som sin huvudsakliga verksamhet att bedriva service för näringsliv och 
besöksnäring i Ulricehamns kommun. Syftet är att stärka kommunens attraktionskraft för boende, turism och 
näringslivsetableringar. NUAB äger 10 % av aktierna i Ulricehamn Ski Event AB. 
  
Händelser under året 
Under hösten öppnade det upp för fler fysiska träffar och besök. Bolaget har genomfört flera 
informationsträffar och fysiska företagsbesök. Det har även arrangerats flera evenemang och besökssiffrorna 
på sociala medier och hemsidor har varit bra. 

Under 2021 har nio företag tecknat avtal för nyetablering, totalt 76 förfrågningar av olika dignitet inkommit 
till projektet ”En Dörr In” under 2021.  

Bolaget har tillsammans med kommunledningen och näringslivet gjort ett stort arbete med att ta fram en 
näringslivsstrategi med flertalet mål och aktiviteter för att tillsammans skapa ett bättre företagsklimat i 
kommunen. Näringslivsstrategin ska upp till politiskt beslut i februari 2022. 

En utmaning för företagen inom många branscher har varit bemanning. En kompetenskartläggning har gjorts 
i slutet av året och bolaget kommer arbeta med det resultatet under 2022. 

Visionsarbetet i centrum har fortgått hela året och flertalet åtgärder har gjorts i centrumkärnan för att öka 
trivseln och säkerheten.  

 
Ekonomi 
Bolaget gör ett överskott om 2,5 mnkr på grund av vinst i samband med försäljning av bolagets fastighet under 
året. Bolagets egna kapital uppgår till 13,1 mnkr (10,6 mnkr) och har en soliditet på 84%. 

 
Framtiden  
Arbetet med att stötta lokala företag i frågor kring nyetablering och utveckling kommer fortgå inom alla delar i 
bolaget. Att arbeta med implementering av näringslivsstrategin kommer ligga i fokus under 2022. Pandemins 
konsekvenser för näringslivet kommer också påverka bolagets arbetssätt och insatser i näringslivet.  Vikten av 
samverkan är fortsatt stor då bolaget har begränsade resurser. Fortsatt kommer bolagets webbsidor vara 
bolagets huvudinstrument för information och kommunikation. 

 
Koncernen                                                                                                                                           
Framtida utveckling                                                                                                                        
Framtiden för koncernens bolag bedöms vara god. Bolagen har en viktig roll i att på olika sätt bidra till att 
Ulricehamns kommun ska kunna fortsätta växa. Koncernsamverkan och samordningen mellan bolag och 
kommunens verksamhetsområden är väsentlig för att nå optimal resursnytta. Ett arbete inom koncernen 
pågår för att stärka samarbetet och öka koncernnyttan. 
 
Satsningen på utbyggnad av fibernätet är fortsatt viktig för UEAB under de kommande åren och bidrar 
tillsammans med investeringar på grund av tillväxt, reinvesteringsbehov samt nytt Energi- och Miljöcenter  till 
en stor investeringsvolym för bolaget framåt. 
STUBO AB har fortlöpande en viktig roll som en av flera aktörer för nyproduktion av bostäder och 
samhällsutveckling.  
NUAB har fortsatt ett strategiskt uppdrag att marknadsföra kommunen som etableringsplats för företag och 
som attraktiv boendeort och besöksmål. 
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Flerårsjämförelse (koncernen)     
 2021 2020 2019 2018 
Omsättning 336 038 331 318 321 845 315 921 

Rörelseresultat 50 696 48 806 54 790 61 052 

Resultat efter finansiella poster 48 813 60 882 45 014 54 355 

Balansomslutning 1 404 318 1 351 493 1 339 431 1 274 400 

Soliditet 37,0% 35,6% 32,1% 31,2% 

Antal anställda 116 110 107 99 
 
 

Flerårsjämförelse (moderbolaget)    
 2021 2020 2019 2018 
Omsättning 412 412 413 417 

Rörelseresultat -235 -212 -183 -193 

Resultat efter finansiella poster -492 -457 -510 -716 

Balansomslutning 289 753 289 176 288 656 302 271 

Soliditet 70,3% 70,2% 70,2% 68,1% 

Antal anställda 0 0 0 0 
 
 
Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogade stående vinstmedel (kronor): 

   
 Balanserad vinst 

Årets resultat 
193 076 845 

363 952  
193 440 797   

 

 

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

   
   
 i ny räkning överförs      193 440 797  

193 440 797   
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Resultat och ställning 
 
Resultatet av bolagets verksamhet samt ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av 
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.  
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Koncernresultaträkning (tkr)     
Not 2021 2020 

Rörelsens intäkter 1   

Nettoomsättning  336 038 331 318 

Aktiverat arbete för egen räkning  17 323 17 858 

Övriga rörelseintäkter 2 4 143 3 714 

    

Summa rörelsens intäkter  357 504 352 890 

    

Rörelsens kostnader    

Driftskostnader  -115 985 -115 554 

Personalkostnader 3 -80 849 -75 461 

Övriga externa kostnader 22,23 -55 792 -48 820 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 4 -54 182 -64 249 

    

Summa rörelsens kostnader  -306 808 -304 084 
    

Rörelseresultat  50 696 48 806 
    

Resultat från finansiella poster    

    

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar 5 3 400  18 500  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 93 160 

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -5 376 -6 584 

Summa resultat från finansiella poster  -1 883 12 076 
    

Resultat efter finansiella poster  48 813 60 882 
    

Skatt på årets resultat 8 -9 454 -10 222 
    

Årets resultat  39 359 50 660 
    

Hänförligt till    

Moderbolagets aktieägare  39 359 50 660 
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Koncernbalansräkning (tkr)    

 Not 2021 2020 
TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

    

Immateriella anläggningstillgångar    

Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 7 106 5 593 

Summa immateriella anläggningstillgångar  7 106 5 593 

    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 10 501 198 498 839 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 695 551 694 651 

Inventarier, verktyg och installationer 12 39 567 43 956 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 13 91 578 29 852 

Summa materiella anläggningstillgångar  1 327 894 1 267 298 
    

Finansiella anläggningstillgångar    

Aktier och andelar 14 333 364 

Summa finansiella anläggningstillgångar  333 364 
    

Summa anläggningstillgångar  1 335 333 1 273 255 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  5 193 4 239 

Summa varulager  5 193 4 239 
    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  11 167 20 705 

Fordringar hos kommunen  11 286 14 358 

Aktuella skattefordringar  481 1 905 

Övriga fordringar  564 8 754 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 23 246 17 619 

Summa kortfristiga fordringar  46 744 63 341 
    

Kassa och bank 16 17 048 10 658 

Summa omsättningstillgångar  68 985 78 238 
    

Summa tillgångar  1 404 318 1 351 493 
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Koncernbalansräkning (tkr)    

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2021 2020 
    

Eget kapital    

    

Aktiekapital  10 000 10 000 

Övrigt tillskjutet kapital  190 100 190 100 
Annat eget kapital inkl. årets resultat  320 002 280 642 
    

    

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare  520 102 480 742 
    

Eget kapital hänfört till minoritetsintressen   0 0 
    

Avsättningar    

Uppskjuten skatteskuld 17 2 948 2 490 

Summa avsättningar  2 948 2 490 
    

Långfristiga skulder   18,20,21   

Övriga skulder till kreditinstitut   86 000 86 000 

Skulder till Ulricehamns Kommun  502 675 502 909 

Övriga långfristiga skulder  204 979 182 019 
Summa långfristiga skulder  793 654  770 928  
    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  36 540 35 699 

Skulder till Ulricehamns kommun  849 0 

Aktuell skatteskuld  3 667 888 

Övriga skulder  27 751 42 214 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 18 807 18 532 

Summa kortfristiga skulder  87 614 97 333 
    

Summa eget kapital och skulder  1 404 318 1 351 493 
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Koncernens förändringar i eget 
kapital (tkr)     

 

 Aktie- 
 kapital 

   Övrigt 
tillskjutet 

kapital   

Annat 
eget 

kapital 
inkl. årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

hänförligt till 
moderbolagets 

aktieägare 

Summa eget 
kapital  

Ingående balans per 1 januari 
2020 10 000 190 100 229 982 430 082 430 082 

Årets resultat   50 660 50 660 50 660 
      
Utgående balans per 31 
december 2020 10 000 190 100 280 642 480 742 480 742 

 
 

Koncernens förändringar i eget 
kapital (tkr)     

 

 Aktie- 
 kapital 

   Övrigt 
tillskjutet 

kapital   

Annat 
eget 

kapital 
inkl. årets 

resultat 

Summa eget 
kapital 

hänförligt till 
moderbolagets 

aktieägare 

Summa eget 
kapital  

Ingående balans per 1 januari 
2021 10 000 190 100 280 642 480 742 480 742 

Årets resultat   39 359 39 359 39 359 
Utgående balans per 31 
december 2021 10 000 190 100 320 002 520 102 520 102 
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Kassaflödesanalys för koncernen (tkr)    
    

 Not 2021 2020 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  50 696 48 806 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, 
avskrivningar m.m. 

 54 179 64 355 

Erhållen ränta  93 160 

Erhållna utdelningar  3 400 6 500 

Erlagd ränta  -5 376 -6 584 

Betald inkomstskatt  -1 323                      4 796                      
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 101 669 118 033 

    
Ökning (-) /minskning (+) av varulager  -954 -190 

Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar  16 597 11 521 

Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder  -9 720 -527 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  107 592 128 837 
 
 
Investeringsverksamheten 

   

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar  -120 794 -126 781 
Försäljning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

 4 539 2 024 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar  -19 - 

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  50 9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -116 224 -124 748 
    
Finansieringsverksamheten    

Upptagna lån  - - 

Amortering av låneskuld  -100 000 - 

Förändring långfristig skuld kommunen, koncernbank  99 766 -56 291 

Anslutningsavgifter  15 256 9 359 

Utdelning  - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  15 022 -46 932 
    
Årets kassaflöde  6 390 -42 843 

Likvida medel vid årets början  10 658 53 501 

Likvida medel vid årets slut  17 048 10 658 
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Moderföretagets resultaträkning (tkr)     
 Not 2021  2020 

Rörelsens intäkter 1    

Nettoomsättning  412  412 

Summa rörelsens intäkter  412  412 
     

Rörelsens kostnader     

Övriga rörelsekostnader  -647  -623 

Summa rörelsens kostnader  -647  -623 
     

Rörelseresultat  -235  -211 
     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 5 -  - 

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -257  -245 

Summa resultat från finansiella poster  -257  -245 
     

Resultat efter finansiella poster  -492  -456 
     

Bokslutsdispositioner     

Koncernbidrag  1 082  1 082 

Summa bokslutsdispositioner  1 082  1 082 
     

Resultat före skatt  590  626 
     

Avsättning till obeskattade reserver  -145  - 

     

Skatt på årets resultat  -81  -148 
     

Årets resultat  364  478 

 
 

   

    
  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
6b

97
73

29
-7

cf
0-

49
81

-b
13

e-
64

9f
08

f4
71

70



 
                                                              Ulricehamns Stadshus AB 

 
Organisationsnummer 556803-9175 

 
  
 
  
 

 
 

     14 (30)  

Moderföretagets balansräkning (tkr)    
 Not 2021 2020 

TILLGÅNGAR    

    

Anläggningstillgångar    

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 14 286 275 286 275 

Summa anläggningstillgångar  286 275 286 275 
    

Omsättningstillgångar    

    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar till koncernföretag  - - 

Övriga fordringar  183 148 

Summa kortfristiga fordringar  183 148 
    

Kassa och bank  3 295 2 753 
    

Summa omsättningstillgångar  3 478 2 901 
    

Summa tillgångar  289 753 289 176 
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Moderföretagets balansräkning (tkr)    

 Not 2021 2020 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  10 000 10 000 

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst  193 077 192 600 

Årets resultat  364 477 

Summa eget kapital  203 441 203 077 

    

Obeskattade reserver  145 - 
    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut  86 000 86 000 

Summa långfristiga skulder  86 000 86 000 
    

Kortfristiga skulder    

Skulder till koncernföretag  - - 

Leverantörsskulder  100 31 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  67 68 

Summa kortfristiga skulder  167 99 
    

Summa eget kapital och skulder  289 753 289 176 
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Moderbolagets förändringar i eget kapital (tkr) 
 

    

 

 

Aktie-  
kapital 

   
Balanserad  

vinst 

Årets  
resultat Totalt 

 
 

    

Ingående balans per 1 januari 2020  10 000 191 993 607 202 600 

Disposition av föregående års resultat  
 607 -607 0 

Årets resultat  
  477 477 

Utgående balans per 31 december 2020  10 000 192 600 477 203 077 
 
 
 
 
 

Moderbolagets förändringar i eget kapital (tkr) 
 

    

 

 

Aktie-  
kapital 

   
Balanserad  

vinst 

Årets  
resultat Totalt 

 
 

    

Ingående balans per 1 januari 2021  10 000 192 600 477 203 077 

Disposition av föregående års resultat   477 -477 0 

Årets resultat    364 364 

Utgående balans per 31 december 2021  10 000 193 077 364 203 441 
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Kassaflödesanalys för moderföretaget (tkr)    
  2021 2020 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -235 -211 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  - - 

Erhållen ränta  - - 

Erhållna koncernbidrag  1 082 1 082 

Erlagd ränta  -258 -245 

Betald inkomstskatt  -81 -148 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

 
508 478 

    
Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar  -34 -61 

Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder  68 42 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  542 459 
    

Finansieringsverksamheten    

Amortering av låneskuld  - - 

Utdelning  - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 
    

Årets kassaflöde  542 459 

Likvida medel vid årets början  2 753 2 294 

Likvida medel vid årets slut  3 295 2 753 
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Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper 

Ulricehamns Stadshus AB:s årsredovisning och koncernredovisning upprättas med tillämpning av 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  
 
 
Koncernredovisning 
 
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid 
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin 
helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som 
tillkommit efter förvärvet. 
 
Inkomstskatter 
 
Årets redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 
avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 
skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 
resultaträkningen.  
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att 
avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för 
förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.  
Fastigheter som inte används av koncernföretag och som innehas för långsiktig uthyrning, klassificeras i 
koncernens redovisning som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post rörelsekostnader. 
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Komponentavskrivning 
tillämpas för koncernens anläggningstillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Kontorsbyggnader som används i rörelsen 7-100 år 
Förvaltningsfastigheter 15-100 år 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Markanläggningar 

5 -40 år 
10-50 år 

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år 
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Fordringar 
 
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga 
som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli 
betalt.  Intäkter redovisas vid leverans av produkter och tjänster.  
 
Varulager 
 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.  
 
Intäkter 
 
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrning sker. Försäljning av produkter redovisas vid leverans till 
kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. 
 
Lånekostnader 
 
Räntekostnader periodiseras enligt god redovisningssed.  
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
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Not 2   Övriga rörelseintäkter  
 

 
 

 2021 2020 

Lönebidrag  805 730 

Reavinst vid försäljning av inventarier  256 802 

Reavinst vid försäljning av andelar  - 645 

Återbetalning fastighetsskatt och moms  652 681 

Ersättning från hyresgäster  44 67 

Försäkringsersättningar  283 33 

Övriga förvaltningsintäkter  2 103 756 

Summa  4 143 3 714 
 

Not 3   Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
  

 2021 2020 

Moderföretaget   

Löner och andra ersättningar 0 0 

Sociala kostnader 0 0 

(varav pensionsk.) 0 0 

Dotterföretag   

Löner och andra ersättningar 53 629 50 742 

Sociala kostnader 18 953 17 033 

(varav pensionsk.) (4 941) (4 667) 

Koncernen   

Löner och andra ersättningar 53 629 50 742 

Sociala kostnader 18 953 17 033 

(varav pensionsk.) (4 941) (4 667) 

Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 tkr (f.å. 0 
tkr) gruppen styrelse och VD. Motsvarande belopp för 
koncernen är 773 tkr (f.å. 773 tkr). 

  
Löner och andra ersättningar fördelade mellan 
styrelseledamöter m fl och anställda:   
 2021 2020 

Moderföretaget   

Styrelse och VD 0 0 

Övriga anställda 0 0 
   

Dotterföretag   

Styrelse och VD 2 942 3 509 

Övriga anställda 50 687 47 233 

    

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
6b

97
73

29
-7

cf
0-

49
81

-b
13

e-
64

9f
08

f4
71

70



 
                                                              Ulricehamns Stadshus AB 

 
Organisationsnummer 556803-9175 

 
  
 
  
 

 
 

     21 (30)  

Koncernen totalt 2021 2020 

Styrelse och VD 2 942 3 509 

Övriga anställda 50 687 47 233 
   

Moderbolaget 2021 2020 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   

Antal styrelseledamöter på balansdagen   

Män 6 6 

Kvinnor 1 1 
   

Koncernen   

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   

Antal styrelseledamöter på balansdagen   

Män 21 20 

Kvinnor 6 7 

Totalt 27 27 
   

Antal verkställande direktörer och andra ledande 
befattningshavare   

Män 6 6 

Kvinnor 7 9 

Totalt 13 15 
   

 Medelantal anställda Varav män 

Moderföretaget 0 0 % 

Dotterföretag 116 71 % 

Koncernen totalt 116 71 % 

 

 

Not 4   Avskrivningar 

Avskrivningar och nedskrivningar, samt återföringar därav, av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar uppgår i koncernen till 54 182 tkr (f.å. 64 249 tkr) och i moderföretaget till 0 tkr (f.å. 0 
tkr) totalt. Fördelat per tillgångsslag i koncernen uppgår avskrivningarna i år till; immateriella 
anläggningstillgångar: 703 tkr, byggnader och mark: 12 217 tkr, maskiner: 30 577 tkr samt inventarier: 
10 685 tkr.  
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Moderföretaget  2021 2020 

Resultat från finansiella anläggningstillgångar  0 0 

Summa  0 0 

    
Koncernen    

Resultat från finansiella anläggningstillgångar  3 400 18 500 

Summa   3 400 18 500 
 
 
Not 6   Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

   

    

Moderföretaget  2021 2020 

Räntor  0 0 

Summa  0 0 
    

Koncernen    

Räntor  93 160 

Summa  93 160 
 

Not 7   Räntekostnader och liknande resultatposter   
  

  
Moderföretaget  2021 2020 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter  257 245 

Varav avseende koncernföretag  0 0 

Summa  257 245 
    

Koncernen    

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter  5 376 6 584 

Summa  5 376 6 584 
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Not 8   Skatt på årets resultat  
  

  
  

Koncernen  2021 2020 

Aktuell skatt för året  1 333 1 346 

Uppskjuten skatt  8 161 8 860 

Förändring skatt fg år  -40 16 

Summa  9 454 10 222 
    

Redovisat resultat före skatt  55 310  48 884  
    

Skatt enligt gällande skattesats (20,6%)  3 173 -5 546 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter  0 8 066 

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  49 21 

Justeringar från tidigare år  -9 16 

Ej skattepliktig utdelning dotterbolag  -1 339 -2 568 

Temporär skillnad  0 -6 158 

Justering uppskjuten skatt   7 703 16 391 

Justering skattesats  -124 0 

Redovisad skattekostnad  9 454 10 222 

    

Uppskjuten skatt  

Uppskjuten skatt hänförlig till överavskrivningar på byggnader och mark, maskiner och inventarier samt 
underskottsavdrag i dotterbolagen som har eliminerats i koncernresultaträkningen.  

 

  

Not 9   Övriga immateriella anläggningstillgångar 
 
Koncernen 

 2021 2020 

Ingående anskaffningsvärde  5 736 - 

Inköp 
 

2 216 5 736 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  7 952 5 736 

Ingående avskrivningar  -143 - 

Årets avskrivningar  -703 -143 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -846 -143 

Utgående restvärde enligt plan  7 106 5 593 
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Not 11   Maskiner och andra tekniska anläggningar  2021 2020 

Koncernen    

Ingående anskaffningsvärde  1 013 666 881 200 

Inköp  31 476 135 488 

Försäljningar och utrangeringar  0 -42 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 045 142 1 016 645 

Ingående ackumulerade avskrivningar  -319 014 -291 067 

Försäljningar och utrangeringar  0 27 

Årets nedskrivning  0 -2 979 

Årets avskrivningar  -30 577 -27 975 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -349 591 -319 014 

Utgående restvärde enligt plan  695 551 694 651 
  

 
 

    
Not 10   Byggnader och mark 
 
Koncernen 

 2021 2020 

Ingående anskaffningsvärde  704 471 669 171 

Inköp  18 706 37 278 

Försäljningar och utrangeringar  -9 110 -1 978 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  714 067 704 471 

Ingående avskrivningar  -205 633 -183 404 

Försäljningar och utrangeringar  4 946 537 

Årets avskrivningar  -12 183 -13 717 

Årets nedskrivning  - -9 048 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -212 870 -205 632 

Utgående restvärde enligt plan  501 198 498 839 
 

 
Taxeringsvärden byggnader i Sverige  634 913 619 306 
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Not 12   Inventarier, verktyg och installationer 2021 2020 

Koncernen   

Ingående anskaffningsvärde 101 426 97 092 

Inköp 6 670 10 288 

Försäljningar och utrangeringar -2 736 -5 954 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 105 361 101 426 

Ingående avskrivningar -57 470 -52 473 

Försäljningar och utrangeringar 2 361 5 386 

Årets avskrivningar -10 685 -10 383 

Utgående ackumulerade avskrivningar -65 794 -57 470 

Utgående restvärde enligt plan 39 567 43 956 
 

Not 13   Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 2021 2020 

Koncernen   

Ingående balans 29 852 86 125 

Under året nedlagda kostnader 114 069 121 989 

Under året genomförda omfördelningar -52 343 -178 262 

   

Utgående nedlagda kostnader 91 578 29 852 
   

Summa materiella anläggningstillgångar 1 327 894 1 267 298 
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Not 14   Aktier och andelar   

   

Koncernen   

Aktier och andelar 2021 2020 

Bostadsrätter Riksbyggen 12 12 

HBV 96 92 

Swedbank 55 40 

Netwest 142 142 

Östra Kinds Elkraft 23 23 

Ulricehamn Svarven AB 0 50 

Länsförsäkringar 0 0 

Ulricehamn Ski Event AB 5 5 

Summa 333 364 
 

 
 

Andelar i koncernföretag       

Moderföretaget Kapital- Röstandel 
Antal  

andelar/ 
 aktier 

Eget 
kapital 

Årets 
resultat 

Bokfört 
värde 2021 

 andel      

Ulricehamns Energi AB, 
556456-5389 100% 100% 12 517 137 311 114 186 670 

Näringsliv Ulricehamn AB, 
556749-0486 100% 100% 3 000 13 115 2 511 9 755 

STUBO AB, 556528-9054 100% 100% 250 159 755 13 179 89 850 
      STUBO Holding AB, 
559062-5819 

100% 100% 500 50 0 50 

Summa      286 325 

       
 

Aktier 
Antal aktier 10 000 st á 1 000 kr 
Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott 
uppgick till 190 100 tkr (f.å. 190 100 tkr).  
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Not 15  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

   
Koncernen  2021 2020 

Förutbetalda kostnader 3 973 3 709 

Upplupna intäkter 19 273 13 910 

Summa 23 246 17 619 
 

Not 16   Checkräkningskredit 
 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 25 000 tkr (f.å. 25 000 tkr) och i 
moderföretaget till 0 tkr (f.å. 0 tkr). 

      
 

Not 17  Uppskjuten skatteskuld   
 

  
Koncernen   

 2021 2020 

Uppskjuten skatt för byggnader & mark 2 948 2 490 

Summa 2 948 2 490 

   

 

Not 18   Långfristiga skulder   
Räntebärande skulder   

   
Koncernen 2021 2020 

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 86 000 86 000 

Skulder till Ulricehamns kommun 502 675 502 909 

Övriga långfristiga skulder 204 979 182 019 

Summa 793 654 770 928 
Varav 92 568 tkr förfaller till betalning inom 5 år, 86 000 
tkr avser moderbolaget.   
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Not 19   Upplupna kostnader   

   
Koncernen  2021 2020 

Upplupna personalkostnader 8 164 5 961 

Upplupna räntekostnader 0 0 

Förskottsinbetalda hyror 8 089 6 416 

Upplupen uttagsskatt 0 0 

Upplupna energikostnader 350 66 

Övriga poster 2 204 6 089 

Summa 18 807 18 532 
 
 
 

Not 20   Ställda säkerheter   
 

  
Koncernen 2021 2020 

Fastighetsinteckningar           73 044 73 044 
   

Varav i eget förvar           73 044 73 044 
 
 

Not 21   Eventualförpliktelser   
 

  
Koncernen 2021 2020 

Övriga eventualförpliktelser 184 177 
 

Not 22   Operationell leasing   

   
Koncernen 2021 2020 

   
Inom 1 år 1 204 1 195 

1-5 år 4 236 4 486 

Senare än 5 år 3 717 3 863 

Summa 9 157 9 544 
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Not 23   Ersättning till revisorer   

   
Koncernen 2021 2020 

   
Revisionsuppdraget 611 725 

Övriga konsultationer 35 63 

   

Lekmannarevision 23 36 

Total ersättning till revisorer 669 824 
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2022-04-06 för fastställelse. 

 

Ulricehamn 2022-03-15 

 

 

_____________________ _____________________ 

Roland Karlsson, Styrelseordförande Wiktor Öberg 

 

 

____________________ _____________________ 

Mikael Dahl Jan-Henrik Henningsson 

 

 

____________________ ______________________ 

Mikael Levander Klas Redin 

 

 

____________________ ______________________ 

Adela Brkic Carlsson Gustaf Olsson, Verkställande direktör 
  

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022- 

 
 

____________________ 
Ernst & Young 
Auktoriserad revisor Helena Patriksson 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ulricehamns Stadshus AB, org.nr 556803-9175

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Ulricehamns Stadshus AB för räkenskapsåret 2021-01-
01 - 2021- 12-31.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
bolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt 
alternativ till att göra något av detta.  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.  

 

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 felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modi-
fiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en 
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Ulricehamns Stadshus AB för räken-
skapsåret 2021-01-01 - 2021- 12-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
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 och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 
ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.  

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 bolaget, eller att ett förslag till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

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 och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsent-
lighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som under-
lag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Jönköping det datum som framgår av vår elektroniska signatur  

Ernst & Young AB   

 

Helena Patrikson 
Auktoriserad revisor  
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hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
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Årsredovisning 2021 Sjuhärads samordningsförbund 
Dnr 2022/126 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet.  
 
Sammanfattning 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
har fastställt årsredovisningen 2021 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-22 från kanslichef 
2 Årsredovisning_2021_beslutad 
3 Revisionsberättelse Sjusam 2021 
4 Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2021 
5 kpmg revisionsberättelse 
6 E-post fråga om ansvarsfrihet 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-22 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2021 Sjuhärads 
samordningsförbund 
Diarienummer 2022/126, löpnummer 667/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet.  
 
Sammanfattning 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
har fastställt årsredovisningen 2021 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  
 
 
Ärendet 
Sjuhärads samordningsförbund består av Västra Götalandsregionen, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Samordningsförbundets uppdrag är att svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan berörda medlemmar i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De gemensamma resurserna ska 
användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få 
eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.  
 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om 
styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund 
har fastställt årsredovisningen 2021 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att 
styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Beslutsunderlag 
1 Årsredovisning_2021_beslutad 
2 Revisionsberättelse Sjusam 2021 
3 Rapport Granskning av Sjuhärads samordningsförbunds årsredovisning 2021 
4 kpmg revisionsberättelse 
5 E-post fråga om ansvarsfrihet 
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1.  Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt 
en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2021. 
 
Organisation  
Sjuhärads samordningsförbund omfattar geografiskt åtta kommuner och befolkningsunderlaget i 
området var vid halvårsskifte drygt 227 500 invånare enligt siffror från statistikmyndigheten SCB. 
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Borås Stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner som medlemmar. 
 
Styrelsen som leder Sjuhärads samordningsförbund utses av medlemmarna och har bestått av fyra 
ledamöter och tio ersättare. Kommunerna, som tillsammans utgör en part, har vardera haft en 
representant som fördelas på en ledamot och sju ersättare medan övriga tre parter haft en ledamot 
och en ersättare per part. Presidium bildas av två styrelseledamöter, en som tjänsteman och en av 
de politiskt utsedda. Kommunernas ledamöter har en ambition om årsvis rullande byte av 
ordinarie, vilket kan undantas om den ordinarie kommunrepresentanten utses som ordförande eller 
vice, då förbundet enligt tidigare beslutade ambitioner eftersträvar kontinuitet i dessa roller.  
 
Uppdrag 
Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning 
som beslutats av medlemmarna reglerar verksamheten. Uppgiften är i första hand att verka för att 
medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. Det som förbundet finansierar 
kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.  
Till största del utfördes verksamhet av personal med anställning i Sjuhärads olika kommuner.  
Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella 
förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre och för att förebygga ohälsa hos 
kvinnor och män. Det kan t.ex. handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 
Ändamålet för förbundet är att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.  
 
Finansiering & Medlemsavgifter 
Ägarparterna bidrar med varsin del till medlemsfinansieringen och för kommunerna står deras 
andel i relation till befolkningsmängd vid föregående halvårsskifte.  
Europeiska socialfonden, ESF, står därutöver för en stor del av de medel som bekostat aktiviteter i 
Sjuhärad under 2021. Förbundet bedriver projekt inom två olika programområden (PO1 och PO2).  
 

Ägarparternas bidrag    tkr 
    
Försäkringskassa 4 516 
Arbetsförmedlingen 4 516 
Kommuner 5 000 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 000 
Totalt 19 032 

 
Utöver förbundets 19 miljoner i egna medel tillkommer över 10 miljoner från ESF. 
 
Verksamhetsidé och vision  
Genom Sjuhärads samordningsförbund kan de fyra ägarparterna verka tillsammans och komma 
närmare varandra i en flexibel samarbetsform. Samordningsförbundet är ett sätt att finansiera 

 

Bollebygd   210  
Borås 2506 
Herrljunga   208 
Mark   768 
Svenljunga   237 
Tranemo   264 
Ulricehamn   545 
Vårgårda   262 
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rehabilitering och ett sätt att arbeta för nytänkande och flexibilitet genom att pröva nya vägar att 
arbeta och tillsammans göra det som ingen enskild part har ansvar för att göra. Samverkande 
professioner och organisationer skapar ett gemensamt sammanhållet arbetssätt och synsätt på 
individens aktivitetsförmåga och olika behov. Gemensam kraft med människans möjligheter i fokus! 
 
1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 
 

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkt 
från medlemmar rad 1 
Externa projekt rad 2 

 
+19 032 
+10 859 

 
+19 032 
+9 624 

 
+19 087 
+7 185 

 
+19 620 
+14 953 

 
+20 000 
+12 614 

 
+17 668 
+7 722 

Verksamhetens  
totala kostnader 

 
-29 798 

 
-28 275 

 
-26 319 

 
-34 218 

 
-32 215 

 
-25 311 

Årets resultat 93 378 -47 355 399 79 

 
 
Soliditet 

3843/ 
15 140 
25% 

3 750/ 
12 564 
30% 

3 372 / 
10 126  
33% 

3 419 / 
14 482  
24% 

3 064 / 
13 582  
23% 

 2 665 / 
11 728  
23% 

Antal anställda 0 0 0 0 0 0 

 

Inkomster redovisas i separata poster då både omfattning av projektdrift och medlemmarnas anslag 
skiljt sig åt över åren. Beträffande medlemsanslag har förbundet äskat om 20 miljoner (för 2021 
och för alla tidigare år). Projektdrift har skiftat beroende på hur många och hur omfattande projekt 
förbundet sökt och beviljats att driva, samt hur projektens fördelning av kostnader varierat.   
 
Enligt fastställd verksamhetsplan har både strukturövergripande samverkan och individinriktade 
åtgärder finansierats 2021, genom projekt och löpande verksamhet. Året har fortsatt påverkats av 
rådande pandemi, men basverksamheterna bedrevs ändå kontinuerligt av förbundets ägare med 
drift av ESF-projekt upptill. Det har skiftat under året i vilken omfattning aktiviteter behövt 
förläggas digitalt, utomhus, eller på andra sätt ändra former för att undvika att ställa in.  
 
Merparten av aktiviteterna är pre-rehabiliterande insatser till kvinnor och män i åldrarna 16-64 år 
som står utanför arbetsmarknaden och som varit eller riskerat att bli aktuella hos två eller fler av 
förbundets medlemmar. 73 % av förbundets medel har använts till dessa. Utbud av aktiviteter har 
anpassats efter lokala behov och förutsättningar men även utifrån pandemi och förekommande 
restriktioner. Samtliga aktiviteter är öppna för alla boende i Sjuhärad men de flesta har nyttjat 
aktivitet i sin boendekommun och endast ett fåtal personer har kommit från angränsande 
kommuner, i något undantagsfall även boende utanför Sjuhärad. Det har varit behovet av stöd som 
varit avgörande i dessa fall. En mindre del av aktiviteter har som målsättning att föra individer åter 
till arbete eller studier och till dessa har 9 % av medlen nyttjats.  
 
Strukturövergripande har 13 % av medlen bekostat insatser som utbildar medlemmarnas personal, 
kartlägger, förebygger och förhindrar risker. Resterande 6 % har nyttjats till förbundets 
övergripande kostnader för kansli, styrelse, ekonomiservice och revision. 
 
Sjuhärads samordningsförbund har i stora drag nyttjat de medel som stått till förfogande och tagit 
kostnader för verksamhet i linje med anslagen budget. Avsikten var ett +/-noll resultat, men 
utfallet landar på ett överskott om knappt 100tkr.  (92 525kr) 
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1.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för att 
bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet är 3,84 mnkr per balansdagen, vilket varit till stöd för 
att tryggt driva externt bekostade projekt, och ökar förutsättningarna att delar av framgångsrik 
verksamhet implementeras. 
 
Merparten av förbundets aktiviteter är avtalade att utföras mot en fast årsersättning till den part 
som utför insatserna. I verksamheterna sker tillämpning av verkningsfulla evidensbaserade 
metoder som ACT, Progressionsmätning och Jobmatch Talent. Metoderna värderas högt av såväl 
chefer som personal och deltagare i de olika kommunerna. Både deltagare och personal intygar att 
det gett dem bra verktyg för insikt och förändring. Aktiviteter har med anpassningar mestadels 
kunnat ske även under årets perioder av omfattande Covid och med hänsyn till samhälleliga regler 
kring smittskydd. Under hösten utökades under en period andelen aktiviteter som kunde ske 
fysiskt. Omställningarna påverkar resultaten både genom att verksamheterna haft svårare att ta 
emot deltagare och genom att remittering minskats eller försvårats när andra arbetsuppgifter 
kommer emellan.  
 
Förbundet har haft omfattande projektdrift samtidigt som vissa projektmoment försenats eller nått 
mindre volymer än beräknat. Ersättning för kostnader inom ESF-projekten baseras på en blandning 
av schablonbelopp och faktiska kostnader inom olika tidsintervall för analys och genomförande 
som inte sammanfaller med kalenderår och som sträcker sig upp till tre år. Projektredovisning och 
ansökan till finansiär om utbetalning för att täcka projektets kostnader sker efter att förbundet 
betalat. Modellen gör att avräkning släpar, med osäkerhet om eventuell differens mellan kostnader 
och ersättning tills projektet/projekten slutreviderats. Ett av förbundets pågående projekt 
finansieras av ESF, men ägs av SKR vilket gett ytterligare ett moment av fördröjning och 
osäkerhet då förbundet inte haft direktkontakt med ESF.   
 
Investeringar har i likhet med tidigare år varken planerats eller skett under året.    
 

1.3 Händelser av väsentlig betydelse 
Covid-19 har fortsatt skapat oro bland såväl deltagare som personal och remittenter och den 
påverkan som smittan har på respektive organisation påverkar i sin tur även parterna i relation till 
förbundet genom hur många deltagare som rekryteras etc. Även ägarparters omorganisering, 
förändringar i regelverk och förordningar samt personalomsättning påverkar förbundets drift. 
 
Många kompetensutvecklingsinsatser har flyttats framåt i tid då personalen har varit för hårt 
belastad i dagliga arbetsuppgifter för att kunna delta i önskad omfattning. I viss mån har även 
förhoppning om att kunna träffas fysiskt gjort att utbildningsinsatser senarelagts mot planerat. 
 
Aktiviteter har genomförts, men oftast med lägre antal deltagande personer och i förändrad form. 
De må ha setts som positivt av ett fåtal individer, men konkret bedöms det ha missgynnat flertalet i 
målgruppen. Generellt har alla aktiviteter blivit mer digitala, men även fler omställningar som 
exempelvis färre i grupperna, utomhusaktiviteter och helt eller delvis digitalt. Utförare av 
aktiviteter har löpande ställt om utifrån gällande restriktioner. De har kunnat anpassa på olika sätt 
för att så bra som möjligt hantera respektive situation.  
 
Även uppföljningar, beredningsmöten och andra samverkansmöten har anpassats till pandemins 
förutsättningar och under perioder hållits digitalt. Styrelsemöten har hållits som hybridmöten med 
beslutande ledamöter på plats fysiskt och övriga har medverkat digitalt.  
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I projekt Moves har planerade utlandsresor ersatts med mobilitet inom Sverige. Projektet har 
förlängts med ett halvår ytterligare genom att omfördela av ESF tilldelade medel mellan 
deltagande organisationer. (Dvs inom avsatta medel, och över en längre tidsperiod.)  
På nationell nivå har myndighetsbeslut fattats om att neka projektet medräkning av 
medfinansiering för deltagartid kopplad till aktivitetsersättning och aktivitetsstöd. Deltagare har 
varit med och kan fortsatt vara med men värdet på tiden de lägger i projektet får ej medräknas. 
Differenser har utjämnas som kontant medfinansiering inom ramen för projektet.   
 
Även Leaderprojektet Män i hälsa har prövats på nationell nivå. Alla parter är överens om att 
projektet är önskvärt att genomföra och ser att det kan komma att skapa nytta för hela vård-och 
omsorgssektorn samtidigt som frågan har funnits om det går att utföra med gällande förordningar. 
Efter att i ett första skede ha nekats igångsättning kunde frågetecknen rätas ut och med fördröjning 
medgavs rekrytering av deltagare till projektet.  
 
Medialt har förbundet uppmärksammats i hög grad för nytänkande i metoder riktat till olika 
prioriterade målgrupper, vilket också gett ytterligare spridning till myndigheter och andra 
organisationer såväl lokalt som regionalt och nationellt. I PULS-projektet har exempelvis 
Jobmatch talent och BIP-modellen med progressionsmätning enligt Vaeksthusets forskning spridits 
brett och projektledaren medverkade vid en MUCF konferens som nådde bred nationella spridning.  
Inom projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv är det främst metoden Män i hälsa samt Chefoskopet 
som har fått motsvarande breda spridning. Spridning har skett både genom projektpersonal och 
förbundets medlemmar.  
 
Förbundet har sökt och fått ännu ett ESF-projekt beviljat: PRIA, som blir en pärlbandsförlängning 
för kompetensutveckling efter att PR Hälsa i hållbart arbetsliv avslutas. När projektansökan 
gjordes fanns en stark tilltro till att pandemiläget skulle medge bättre förutsättningar för parterna 
att delta än vad som kunnat ske i tidigare projekt. 
 

1.4 Styrning och uppföljning av verksamheten 
Medlemmarna samlades i mars till samråd om ägarparternas behov av olika insatser. Då 
framfördes fortsatt efterfrågan av förbundets pre-rehabiliterande insatser och diskuterades förslag 
till andra målgrupper och behov som kan behöva finansieras eller arbetas med i projekt. Merparten 
av ägare hade till mötet utsett andra representanter än den person som är styrelseledamot, vilket 
bedöms som positivt för kunskapsspridning och att resurser ska kunna nyttjas på bästa sätt. 
 
Styrelsen har hållit sex möten, plus medlemsmötet i mars, med följande ledamöter: 
Sofia Sandänger, Försäkringskassan, ordförande  
Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen, vice ordförande  
Lars-Åke Johansson (S), Borås Stad, ordinarie ledamot  
Daniel Boskovic, Arbetsförmedlingen, ordinarie ledamot tom 0822 
Jonas Ryhr, Arbetsförmedlingen, ersättare tom 0822 därefter ordinarie ledamot  
Ann-Charlotte Angren, Arbetsförmedlingen ersättare sedan 0823. 
Anette Ryberg, Försäkringskassan  
Hanne Jensen (S), Västra Götalandsregionen  
Leif Sternfeld (C), Marks kommun  
Liselotte Andersson (C), Ulricehamns kommun  
Gunilla Blomgren (L), Tranemo kommun  
Ingamaj Wallertz Olsson (M), Vårgårda kommun  
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Kerstin Göss-Lindh (S), Svenljunga kommun  
Eva Larsson (C), Herrljunga kommun  
Patrik Karlsson (KD), Bollebygds kommun  
 
Ordförande har tillsammans med vice planerat för styrelsens kallelser e t c i rollen av presidium. 
På grund av lagstiftning har möten genomförts med kombination av digital och fysisk närvaro.  
Vid alla styrelsemöten har beslutande kallats till möteslokalen och minst det antal beslutande 
ledamöter som krävts för att vara beslutsmässiga har funnits på plats fysiskt. Representanter för 
styrelsen har utöver styrelsens möten medverkat i projekts lärseminarier och liknande.  
 
Översyn av styrdokument hanterades av styrelsen vid årets början, då även statens anslag för året 
fastställdes. Riskanalys kopplat till internkontrollplan fördjupades och fastställdes 1 juni.  
Internkontroll har bearbetats och dokumenterats genomgripande. Internkontrollplanens olika 
moment, rapporter och kontroller på ägar- styrelse- och personalnivå är utförda utan andra 
anmärkningar än vad som protokollförts i samband med de tre styrelsemöten då internkontroll 
rapporterats. Dubbelattest tolkas framgent att gälla även tidigare tecknade löpande abonnemang.  
  
Styrelsen har själva och med stöd av beredningsrepresentanter medverkat i översyn av förbundets 
målsättningar parallellt med övriga frågor. Förändringar om målsättning synliggjordes genom ny 
verksamhetsplan och berör främst uppföljning av resultat/indikatorer gällande individutveckling. 
Verksamhetsplan för 2022-2024 beslutades i november, vilket är i enlighet med Finsamlagen.  
Planen avser att såväl kostnader som intäkter drivs med kontinuitet i belopp över de tre kommande 
åren, vilket fastställs årsvis efter att statens anslag är klart. Projekt planeras separat. 
 
Förbundets medlemmar avtalade om personal för kansliet enligt förbundets antagna riktlinjer och 
som utförare gjorde de uppföljning genom SUS för lokalt deltagande individer i respektive 
verksamhet. För projekt med externa medel har upphandlad utvärdering kompletterat den 
uppföljning som löpande sker genom SUS. För projekt finns därmed en större bredd av 
utvärderingar och rapporter.   
 
Bokföring och redovisningstjänster har skötts av ekonomiservice i Mariestad genom region Västra 
Götaland. Borås stad har administrerat styrelsens arvoden. Förbundet har konton i två olika banker. 
Förbundets Dataskyddsombud, genom Boråsregionen, har granskat verksamheten. 
Granskningsprotokoll visar att förbundet i hög grad lever upp till ställda krav. 
 

1.5 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 

Uppföljning av verksamheten 

Verksamheterna har fortsatt behövt vara kreativa och flexibla i sätt att möta deltagare.  
Överlag tycks arbete med omställning och att skapa digitala aktiviteter ha fungerat väl, men det 
uppges inte erbjuda samma möjligheter till social träning, att bryta social isolering och upplevd 
känsla av sammanhang.    
 
Aktiviteterna tillämpar intag från hela området, men endast få arbetslösa individer i Sjuhärad har 
valt deltagande i en annan kommun än den de bor i. Förhållandevis hög andel av 
kommunöverskridande deltagande sker vid Gröna Vägen Framåt.   
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Totala antal Antal deltagare folkbokförda i: 

Januari-december  Bollebygd Borås Herrljunga Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn Vårgårda 

Deltagare 2021 23 307 36 132 34 23 75 44 

varav kvinnor 12 202 15 94 20 13 52 20 

varav män 11 105 21 38 14 10 23 24 

Varav unika 21 252 32 115 31 19 63 37 

 
Totalt har förbundet även gett insatser till ett fåtal personer skrivna i kommuner utanför Sjuhärad.   
Istället för beräknade antalet 870 personer har 683 personer kunnat delta på individnivå vilket är en 
minskning med 21% mot beräknat antal.  
 
Antalet vilar inte uteslutande på hur många kommunerna kunnat ta emot. Parterna har ett 
gemensamt åtagande att se till att finansierade platser nyttjas och det ligger på myndigheternas 
handläggare att känna till vart deltagare kan remitteras. Flertalet aktiviteter har haft särskild 
prioritet för att kunna möta personer med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning. I 
vissa fall har det varit önskvärt om fler individer hade remitterats till att delta.   
 
Överlag har tillgången till aktiviteter varit god och generellt utan köer. Några verksamheter har 
haft platser till förfogande som inte fullt ut nyttjats av remittenterna. Puls i Borås har dock haft kö 
hela året och samtliga väntande deltagare har erbjudits en aktiv kötid genom deltagande i Aktiv 
kraft. Puls som verksamhet har en relativt låg volym. Projektet har varit uppskattat och värderas ha 
tillfört viktig tid för att arbeta med individer på ett långsiktigt sätt och bygga relationer.  
 
Även strukturpåverkande insatser har påverkats av Covid.  
Handledarutbildningar har skett inom projekt PULS riktat till både privata företag samt till 
arbetsgivare inom offentlig sektor. Under året har det varit en mix av fysiska träffar och digitala 
utbildningstillfällen allt utifrån gällande restriktioner.  
 
Projekt PR hälsa i hållbart arbetsliv har påverkats särskilt av pandemin, då det verkar i sektorer 
med hårt ansatta personalgrupper. Projektet har verkat med medel från ESF (inom programområde 
1, kompetensutveckling) med fokus på långsiktigt god arbetsmiljö och strategiskt goda 
organisatoriska förutsättningar. ACT är en del av viktig kunskap även till denna målgrupp. 
 
Utbildningar har även bekostats med förbundsmedel i flera olika metoder som grupphandledare i 
ACT, certifieringsutbildning i Jobmatch Talent m fl. Utbildningar har främst bekostats för personal 
hos de samverkande parterna som arbetar direkt med målgruppen som ej är i arbete.  
I mindre omfattning har utbildningar bekostats för kansliets drift.  
 
Till strukturövergripande insatser räknas även styrgruppsmöten och spridningsinsatser. Förbundet 
har som planerat spridit information i digitala nyhetsbrev, genom trycksaker samt via egen 
hemsida, sjusam.se, där protokoll, verksamhetsinformation mm presenterats med hög transparens. 

Målgrupper 

Störst andel av medlen, ca 80 %, nyttjades under året till individinriktade insatser. Dessa riktas till 
personer i ålder 16-64 år, aktuella hos minst två medlemmar, eller som riskerar bli aktuella hos 
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minst två medlemmar, vanligen arbetslösa och ej omedelbart anställningsbara. Efterfrågan till 
platser sker främst från Försäkringskassan i samråd med Västra Götalandsregionen samt från 
respektive kommun. Av de som rehabiliteras med en pågående anställning uppger en verksamhet 
att en stor andel varit i så kallat kontaktnära yrken.  
 
Antalet kvinnor var 434 och män 249, dvs totalt 683 personer ur denna målgrupp. Oftast fanns 
sammansatt problematik och lång frånvaro, eller avsaknad av debut, i arbetslivet. Remittenter har 
generellt svarat upp väl till de punkter som ska vara ordnade så det inte hindrar 
rehabiliteringsinsatsen.  
I vissa aktiviteter har ett antal personer som remitterats till verksamheter haft drogproblem, utan att 
det fanns påvisat som aktivt pågående missbruk vid inskrivningar. Organisatoriska hinder har 
påverkat inskrivning negativt för presumtiva deltagare till Män i hälsa och Moves. 

Flera verksamheter ser behov av bättre förutsättningar att möta individer med svag språkförståelse 
och alla parter har deltagit i en gemensam kartläggning kring utlandsfödda med bristande kunskap 
i svenska språket.  Det finns en grupp av personer som skulle behöva ta del av förbundets insatser, 
men idag inte kan göra det och tycks hamna i en ond cirkel som inte leder vidare mot arbete.  

Kartläggningen visade bland annat önskemål om kompetensutveckling till parternas medarbetare. 
Dessa ingår som en del av förbundets målgrupp för strukturövergripande insatser, vilket också 
bekostats under året. Kompetensutvecklingsinsatser (av vilka några ännu återstår att fullfölja) 
bekostades för 96 personer i direkt rehabiliteringsinriktad verksamhet.  

Även bland strukturövergripande skiljer sig målgrupperna åt. Personerna inbjuds genom sin roll i 
arbetslivet och deras arbetstid bekostas generellt av respektive arbetsgivare medan själva 
utbildningsinsatsen bekostas av förbundet.    

Av offentliganställda har 523 personer utbildats inom projekt PR Hälsa i hållbart arbetsliv, många 
av dessa arbetar inom kontaktyrken som skola, omsorg. En hög andel av de utbildade är kvinnor, 
vilket väl speglar hur ojämställd arbetsmarknaden är i vård och omsorg och övriga kontaktyrken.  

I PULS-projektet har 55 personer (37 kvinnor och 18 män) inom såväl privata som offentliga 
arbetsgivare utbildats som handledare, med särskilt fokus på att personer med olika 
funktionsnedsättningar ska kunna få en bra plats i arbetslivet och värderas för sin kompetens.  

Utöver de som specificerats tillkommer ett antal olika mötesformer som spridningsmöten etc. 
För strukturövergripande verksamhet sker mätning genom volymantal och i SUS registreras antal 
utan könsfördelning. Antalet deltagare i strukturövergripande beräknas vara totalt 713 personer.  

Insatser 

Aktiv kraft har gett olika aktiviteter som inkluderar ACT, arbetsmarknadskunskap, enskilda 
samtal, promenader ”walk and talk”, naturvistelse, yoga och träning på gym– med stor lokal 
variation. Aktivitetsnivån för deltagare har varit låg från början för att sedan gradvis ökas under de 
24 veckor deltagande kan pågå med mål att komma närmare möjlighet att arbeta eller ta del av 
andra aktiviteter. 
 
Studiesteget har bedrivits i Borås för att underlätta start och/slutförande av studier för kvinnor och 
män som står särskilt långt från arbete. 
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Projekt Puls har följt individer genom kartläggning, aktiviteter och eventuell arbetsträning. 
Projektutbudet har getts lokalt med långtgående stöd och arbetsprofilanalyser till stöd för att 
underlätta deltagarna att lära mer om sig själva och att kunna sikta mot relevanta arbeten. 
Kontinuerliga flerpartssamtal och individuell handlingsplan har följts upp och reviderats under de 
maximalt 12 månader som deltagande skett. För att underlätta målgruppens väg in i arbetslivet och 
på arbetsplatserna har projektet haft kontakter med näringslivet och gett strukturinriktat stöd och 
handledarutbildningar till arbetsgivare.   
 
Gröna Vägen Framåt har bedrivit verksamhet i Björbostugan och i den omgivande naturen riktat 
till personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Deltagare har arbetat utifrån egna handlingsplaner 
med stöd av arbetsprofilanalyser kombinerat med ACT och arbetstränande naturbaserade 
aktiviteter.  
 
Det SKR-ägda ESF-projektet Moves har genomfört två separata grupputbildningar för unga 
personer, där praktik långt hemifrån utgjort ett viktigt moment. Deltagande individer gjorde 
förberedelser och stärktes mot arbete men utlandsvistelse ersattes med praktik i Sverige.  
 
ACT, Acceptance Commitment Training, som metod och förhållningssätt löper som en röd tråd 
genom alla förbundsfinansierade aktiviteter. Arbetsprofilanalyser med verktyget JobMatch Talent 
har använts i PULS-projektet samt Gröna Vägen Framåt och förstärker ett tidigt jobbfokus för 
deltagare i dessa aktiviteter. Det material som tidigare hämtats in och översatts från Vaeksthusets 
forskningscenter och BIP-projektet i Danmark har fortsatt använts och spridits som metodmaterial 
för att mäta och stimulera progression mot arbete i alla verksamheter.  
 
Strukturövergripande delar inkluderas i varje projekt och är extra genomgående i ESF-projekt PR- 
Hälsa i hållbart arbetsliv. Projektet gav utbildningsinsatser och utvecklade organisationer för att 
underlätta långsiktig kompetensförsörjning och främja ett hållbart arbetsliv. Framförallt fick 
personal i Sjuhärads kommuner del av projektets resurser i nära samverkan med kommunernas 
egna satsningar. Västra Götalandsregionen har också nyttjat projektets kompetensutveckling.  
 
En kartläggning har bekostats för att förstå varför utlandsfödda med bristande kunskap i svenska 
språket inte utvecklas som förväntat mot de insatser de tar del av. Det finns en grupp av personer 
som skulle behöva ta del av förbundets insatser, men idag inte kan göra det.  
 
Spridningsinsatser, möten etc har ägt rum i begränsad omfattning.   

Uppföljning och resultat för insatser 

Individinriktade insatser har bidragit till ökad egenförsörjning och förbättrad arbetsförmåga.  
Andel kvinnor och män har varierat mellan olika verksamheter.  
Merparten av deltagare (55% av kvinnorna och 61% av männen) skrivs ut mot fortsatt 
rehabilitering, vilket är relevant för pre-rehabiliterande insatser. Till följd av sjukdom avslutas 
11% av kvinnorna respektive 8% av männen. Ett fåtal flyttar, blir föräldralediga eller blir utan 
mätning av andra orsaker. 32% av kvinnorna och 26% av männen behöver inte fortsatt 
rehabilitering efter genomgången aktivitet. Bland deltagare som skrivits ut efter verksamhet 
minskar försörjningsstödet. I övrigt ses ingen tydlig generell minskning i hur många personer som 
är beroende av offentlig försörjning, men då mäts inte minskning av omfattning i utbetalda belopp.  
 
Antalet förvärvsarbetande har ökat från 11 personer till 30, och studerande från 19 till 35.  I antalet 
som förvärvsarbetade när de kom in i aktivitet utgörs dessa även av personer med 
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arbetsmarknadsanställning. Merparten av utskrivning mot arbete sker på kortare tid än fem 
månader i aktivitet.  
 
Eftersom årets medel till största del användes till pre-rehabiliterande verksamhet (i enlighet med 
verksamhetsplan) är en begränsad ökning mot arbete och studier förväntad. Myndigheterna tar 
vanligtvis vid med ordinarie insatser direkt efter utskrivning. Om mätningar istället skett i ett något 
senare skede än direkt efter avslut uppger också en verksamhet att fler i arbete och studier skulle 
kunna redovisas. 
 
För att stödja de individer som behöver förbundets insatser har löpande kunskap kring aktuell 
forskning inhämtats. Under året främst kring BIP-forskningen gjord av Vaeksthusets 
forskningscenter i Köpenhamn. Förbundsfinansierade aktiviteter och uppföljning har fortsatt 
utveckla och tillämpa metoder utifrån dessa forskningsresultat.  
 
Aktiviteterna har haft ett tydligt jobbfokus vilket tidigt och tydligt introducerats till deltagarna 
genom progressionsmätning. Olika delaktiviteter har getts parallellt och jobbfokuserade inslag 
varvats med aktiviteter med social interaktion och för att stärka fysisk och psykisk hälsa. Schema 
har så långt möjligt individanpassats. Handlingsplaner har byggts utifrån de behov som varje 
deltagare har av utmaningar och aktivitet för att närma sig arbetsmarknaden så snabbt och 
långsiktigt hållbart som möjligt.   
 
Aktiviteter uppges ha lett till ökad aktivitetsförmåga och tilltro till individens egen förmåga, samt 
inte minst en mer realistisk syn på egna förmågor, även om det inte genast leder hela vägen till 
egenförsörjning. Ökad daglig deltagandetid, från insatsens början till utskrivning, indikerar viss 
måluppfyllelse ur individernas perspektiv. Ett fåtal deltagare har involverats i samband med 
gemensamma konferenser och de berättade då om nyttan med de insatser de tagit del av, och hur 
krav och ansvar bidragit till att stärka dem. 
 
Samverkan fungerar generellt väl vad gäller enskilda ärenden.  
Någon verksamhet har under året haft månadsvisa samråd med handläggare från 
Arbetsförmedlingen, IFO och VGregion (rehabkoordinator) med syftet att lyfta ärenden som 
riskerar att falla mellan stolarna och tydliggöra vem som gör vad. Denna samverkan har enligt 
verksamheten fallit väl ut.   
 
Verksamheterna uppger att de haft bra stöd i metoderna som används och att personal för 
samordningsförbundet givit snabb återkoppling vid behov. Förbundet har kunnat bistå med 
handfasta råd kring hur utförare förväntas agera inom Aktiv Kraft för att hantera olika 
deltagarfrågor.  
 
Metoddagar värderas högt av flertalet och har bidragit till samverkan och att bibehålla och fylla på 
kompetens. Detta medverkade till en fortsatt hög kvalitet i arbetet. Chefer uppger att det skapat 
mervärde för såväl chefer som personal och ser att det varit ett värdefullt stöd i och inför 
implementering av PULS. Förbundet och utförande parter har medfinansierat insatser i 
övergångsskedet vilket i likhet med annan projektdrift har en viss eftersläpning. Över tid kommer 
PULS-modellen att ingå som en del i Aktiv Kraft för en begränsad yngre del av målgruppen. 
   
De ESF-finansierade projekten har haft externa utvärderare som följt projekten och dess 
verksamhet. Utvärderarna gav kontinuerlig dialog och rapporter. För PULS-projektet hölls 
lärseminarie den 27 maj. På seminariet fanns både projektdeltagare, personal, projektledning och 
styrelserepresentanter som alla var med och bidrog av sina erfarenheter och tankar kring projektet.  
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Trots svårigheterna med att verka i en pandemi rapporterar såväl utförare som deltagande 
verksamheter och individer om att kompetensutvecklingen i projekt PR- hälsa i hållbart arbetsliv 
varit gynnsam, vilket bekräftas av projektets utvärderare för de delar som hittills kunnat följas.  
 
Det är tacksamt att notera att förbundet gällande både individinriktad och strukturövergripande 
verksamhet fått ett flertal grupper med väldigt nöja projektdeltagare. 
  
Summerande analys av förbundets samlade driftsmål och finansiella mål  
 

Verksamheter har bedrivits med bred geografisk spridning och platserna har fördelats till både 
kvinnor och män i enlighet med verksamhetsplan. Verksamheterna har gett förutsättningar till 
flexibla och personligt anpassade lösningar.  
 
Drygt 70% av förbundets kostnader ägnas åt pre-rehabiliterande verksamhet, vilket gör det logiskt 
att en hög andel deltagare skrivs ut mot fortsatt rehabilitering. Progressionsmätning har under året 
utvärderats inom projekt PULS och för projektets deltagare kan en tydlig ökning av deras 
förutsättningar att närma sig arbete påvisats. För flertalet individer kan dock inga framgångar 
mätas genom SUS-data. Projektets utvärderare betonar att det finns könsskillnader, men att både 
kvinnor och män har en tydlig progression mot arbete.  
 
Knappt tio procent av förbundets omkostnader avser verksamheter som har till mål att föra 
individer direkt vidare mot arbete eller studier, varför måluppfyllelse kan påvisas trots ett lågt antal 
berörda individer. Deltagare i Moves ingick exempelvis i en i dubbel bemärkelse begränsad 
målgrupp. Aktivitet bekostas till ett fåtal under ett begränsat antal veckor och trots komplex 
problembild lyckas flera av individerna nå de mål som finns för verksamheten. 
 
Styrelsen bedömer att antalet individer som nyttjat insatserna är i underkant mot vad som är önskat 
och möjligt, men att de övergripande verksamhetsmässiga mål som satts upp för 2021 i 
verksamhetsplan för 2021–2023 har uppnåtts. 
 
Ekonomiskt har budgeten följts upp och rapporterats tertialvis till medlemmarna.  
Förbundet har inte haft några avkastningskrav, vilket är helt i linje med lagstiftningens intention.  
Genom projektdrift vid sidan av parternas egna tillförda medel har dock förbundets möjliga 
resurser kunnat ökas med dryga 50% utöver vad förbundets medlemmar tillsammans bekostar.  
 
Att drift sker genom att medlemmarna tillför förbundet personella tjänster och utför verksamhet 
genom kostnadsneutrala avtal bedöms vara en god grund för kostnadseffektiv drift. De delar av 
verksamheten som istället är beroende av inköp eller upphandling konkurrensutsätts.   
 
Eget kapital sett enbart mot medlemmars tillförda medel ligger något högt, men sammanräknat 
medel för total drift är förbundets eget kapital inom den rekommenderade så kallade trappa som 
fastställts av nationella rådet. Ekonomin är i balans och förbundets eget kapital skapar 
handlingsfrihet och medger fortsatt verksamhetsdrift och projektdrift inför 2022. Målet om ett 
tillräckligt eget kapital och att driva verksamhet inom fastslagna medelsramar har uppfyllts.  
 
Sammantaget finansiella och verksamhetsmässiga resultat bedömer styrelsen att förbundet svarar 
upp till en god ekonomisk hushållning. 
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Balanskravsresultat 
93    tkr Årets resultat enligt resultaträkningen 
- 0      kr  Samtliga realisationsvinster 
+ 0     kr  Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 
+ 0     kr  Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 
-/+ 0   kr  Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 
+/- 0   kr  Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 
= 93 tkr  Balanskravsresultat 
 
 

1.6 Väsentliga personalförhållanden 
Förbundet har inga egna anställda men kansliet bemannas med följande tjänster:  
Förbundschef ansvarar för förbundets övergripande förvaltning enligt styrelsens anvisningar, och 
har i detta stöd av en biträdande. Projektledare har delansvar för de respektive projekt som de 
företräder. Ekonom och Administratör hanterar den många gånger omfattande redovisning som 
projekt medför. Därutöver finns projektmedarbetare med olika uppdrag inom respektive projekt. 
Både hel- och deltidsarbete förekommer bland de åtta kvinnor och en man som arbetar för 
gemensam övergripande administration och projektdrift. Förbundet har köpt tjänster i enlighet med 
sina antagna riktlinjer för rekrytering av personal. Främst köps tjänster genom olika kommuner i 
området och ett projekt handhas genom Region Västra Götaland.  
 
Förbundets styrelse är inte formell arbetsgivare, men ett arbetsmiljöansvar följer med kansliets 
drift. Förbundet hyr för kansliet lokaler genom en extern hyresvärd och har därmed egna ytor för 
kontor och mindre möten, utbildningar etc. 

1.7 Förväntad utveckling 
Förbundet har över åren tagit till sig och arbetat vidare med evidensbaserade metoder samt drivit 
projekt för att stärka deltagare och strukturövergripande utveckling. Både metodutvecklingsarbete 
och projektdrift kommer att fortsätta vid sidan av den basverksamhet som finns i varje kommun 
och som är grunden till att utvecklingsprojekt kan bedrivas i förbundsregi.  
 
Projekt ”Puls” är ett treårigt PO2projekt och liksom PO1projektet ”PR-Hälsa i hållbart arbetsliv” 
pågår det till 2022-02-28. Genom SKR drivs ESF-projektet Moves som efter en förlängning pågår 
fram till halvårsskiftet 2022. Ytterligare socialfondsmedel kommer förbundet till del genom 
Leader-Sjuhärad som finansiär till undersköterske-utbildningen Män i hälsa.  
 
Under året har förbundet sökt och fått ännu ett projekt beviljat vilket ligger på framtiden att 
utveckla och förvalta. Det är ytterligare ett ESF-projekt som borgar för en vidareutveckling av 
Män i hälsa och PR Hälsa i hållbart arbetsliv. Projektet heter PRIA- Positiv riktning i arbetsliv,  
och förväntas bidra till ytterligare strategiska satsningar som kommer förbundets medlemmar och 
Sverige i stort till del. 
 
Ekonomiskt innebär projektdrift att mer medel omsätts. Återbetalning görs i efterhand, efter 
prövning från respektive finansiär. Ofta görs även åtaganden gällande annat än de faktiska utgifter 
som sker och medfinansiering kan vara större än den kostnadsersättning som kan sökas.  
Det innebär ekonomiska risker som kan vara mångfalt större än de medel som tillförs. Förbundet 
har ett tillräckligt eget kapital och har beräknat att kunna bära de risker projektdriften innebär utan 
att därmed riskera den ordinarie kontinuerliga drift som är förbundets viktiga bas. 
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Förbundet har under året passerat sina första10 år och över åren ackumulerat beviljats nära 100 
miljoner kr i socialfondsmedel att komplettera medlemmarnas egna medel med. Förväntningen 
framåt är att dessa medel fortsätter att hållbart medföra utveckling i Sjuhärad   
 
När projektsatsningarna fasas ut förväntas parterna i likhet med tidigare år absorbera och 
implementera de metoder som utvecklats. En hög andel av dessa är inte kostnadsdrivande när det 
väl finns kunskap inom respektive organisation, och det förväntas omvänt ge ett tillskott av 
nyttoeffekter hos de parter som anammar kunskaperna.  
 
 

2. Resultaträkning 
 
   Utfall     Utfall   

  jan-dec 2021  jan-dec 2020 
     

Intäkter     
 Män i Hälsa 17 325,75  0,00 
 Positiv Rörelse 3 859 100,00  3 043 422,00 
 PULS 6 039 544,00  5 675 720,00 
 Moves 942 852,00  904 722,00 
 Övriga intäkter -12,04 Not 1 -8,09 

Summa Verksamhetens intäkter 10 858 809,71  9 623 855,91 
     

Kostnader    
 Arvoden -121 218,00  -126 493,05 
 Reseersättning -1 816,25  -3 518,30 
 Sociala avgifter -32 546,00  -32 585,00 
 Övriga Personalkostnader -1 068 116,85  -1 105 451,78 
 Verksamhetsanknutna kostnader -28 152 438,19 Not 2 -26 569 726,48 
 Lokalkostnader -160 124,65  -161 336,16 
 Övriga kostnader -261 130,69 Not 3 -276 281,15 

Summa Verksamhetens kostnader -29 797 390,63  -28 275 391,92 
RES1 Verksamhetens nettokostnad -18 938 580,92   -18 651 536,01 

 Erhållna bidrag från huvudmännen 19 032 000,00  19 032 000,00 
 Övriga finansiella intäkter 1 108,80  1 420,91 
 Övriga finansiella kostnader -2 002,52  -3 700,08 

Summa Finansiella intäkter/kostnader 19 031 106,28  19 029 720,83 
     

RES2 Res före extraordinära poster o spec beslut 92 525,36   378 184,82 
     
 Extraordinära intäkter 0,00  0,00 
 Extraordinära kostnader  0,00  0,00 

RES3 ÅRETS RESULTAT 92 525,36   378 184,82 
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3. Balansräkning 

  
Ingående 

balans Förändring 
Utgående 

balans  
  2021-01-01  2021-12-31  
TILLGÅNGAR     
      
Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00  
Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00        
Omsättningstillgångar     
 Kortfristiga fordringar 4 371 891,00 -38 277,00 4 333 614,00 Not 1 

 Likvida medel 8 192 871,34 2 613 249,93 10 806 121,27 Not 2 
Summa omsättningstillgångar 12 564 762,34 2 574 972,93 15 139 735,27  
      
SUMMA TILLGÅNGAR 12 564 762,34 2 574 972,93 15 139 735,27  
      
EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER     
      
Eget kapital     
 Eget kapital 3 750 414,13 0,00 3 750 414,13  
 Periodens resultat  92 525,36 92 525,36  
Summa Eget kapital 3 750 414,13 92 525,36 3 842 939,49        
Skulder     
 Kortfristiga skulder 8 814 348,21 2 482 447,57 11 296 795,78 Not 3 
Summa skulder 8 814 348,21 2 482 447,57 11 296 795,78  
      
SUMMA EGET KAPITAL, AVS.oSKULDER 12 564 762,34 2 574 972,93 15 139 735,27  

 
 
4. Kassaflödesanalys  
  2021  2020 
Löpande verksamhet    
 Årets resultat 92 525,36  378 184,82 
Kassaflöde från löpande verksamhet 92 525,36  378 184,82 

     
Förändring av rörelsekapital    
 Kortfristiga fordringar 38 277,00  -576 736,00 

 Kortfristiga skulder 2 482 447,57  2 060 426,38 
 Överlåtelse inkomster    

Förändring av rörelsekapital 2 520 724,57  1 483 690,38 
     

Investeringar     
 Investeringar 0  0 
Investeringsnetto  0  0 

     
Finansieringar     
 Långfristiga fordringar 0  0 

 Långfristiga skulder 0  0 
Finansieringsnetto  0  0 

     
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2 613 249,93  1 861 875,20 
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5. Driftsredovisning 
Förbundets medlemsbudget för 2021 omfattar19 032 tkr plus extern projektdrift. 
Även detta år har vissa omkostnader ställts in/skjutits fram till följd av Coronarestriktioner.  
Ett antal utbildningar har prioriterats och bokats i ett slutskede av året med planerat slutförande i 
början av nästkommande år och förbundet har inte till fullo utfört all beräknad projektverksamhet.     
 
 Utfall 2021 Budget 

2021 
Avvikelse 
2021 

Utfall 2020 

Belopp 
tkr 

 

Intäkt Kostnad Netto Netto* Utfall-
Budget 
netto 

Intäkt Kostnad Netto 

 

Ordinarie 19 032 -18 939 93 0 93 19 032 -18 654 378 
Projekt 10 859 -10 859 0 0 0 9 624  -9 624 0 
Summa 29 891 -29 798 93 0 93 28 656 -28 278 378 

 

 Uppföljning per kostnadsställe 

    Utfall Budget Avvikelse 
  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec jan-dec jan-dec 
    2021 2021 2021 

1001 Styrelse (arvoden, konferenser, bilers etc) -163 -180 17 

1003 Gemensamma kostnader (revision, SUS, ek service) -129 -160 31 

1010 Kansli (personal, hyra, IT, informationdiv mtrl)  -1 352 -1 322 -30 

3001 Aktiv Kraft Borås -4 700 -4 700 0 

3004 Kartläggning språksvaga -176 -300 124 

3005 Utbildning/Utveckling  -403 -200 -203 

3006 Gröna Vägen Framåt -1 996 -2 000 4 

3008 Aktiv Kraft Mark -2 370 -2 370 0 

3011 Aktiv Kraft Bollebygd -650 -650 0 

3013 Aktiv Kraft Svenljunga och Tranemo -1 548 -1 550 2 

3016 Aktiv Kraft Ulricehamn -1 650 -1 650 0 

3018 Aktiv Kraft Vårgårda -800 -800 0 

3019 Aktiv Kraft Herrljunga -650 -650 0 

3045 Studiesteget i Borås -700 -700 0 

  Medfinansiering till ESF Projekt   -1 650 -1 800 150 
Summa   -18 939 -19 032 93 

 

När budgeten beslutades var avsikten ett +/- 0 resultat, inräknat att tillskjuta 1,8 miljoner till 
pågående ESF-projekt. Medfinansiering till ESF-projekt är lägre än budgeterat och förbundet gör 
ett positivt resultat på 93 tkr. Intäkter har bokats upp med avdrag för osäkerhet i kostnadstäckning 
och föregående års uppbokningar av medfinansiering kvarstår för att kunna täcka åtaganden inom 
projekten utan att belasta förbundets kapital negativt. Projekten har ännu inte slutredovisats. 
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    Utfall 
  Nettokostnad och finansnetto i tkr per område jan-dec 
    2021 

3041 Moves, Faktiska -230 

3042 Moves, Schablonbaserade -1 443 

3046 Leader Män i hälsa -172 

3047 Positiv Rörelse -faktiska -1 303 

3048 Positiv Rörelse -Schablonbaserade -1 996 

3049 Puls -7 365 

  varav förbundet medfinansierar  1 650 
Summa   -10 859 

 
(Förbundets redovisning ovan omfattar endast direkta penningflöden och inte upparbetad 
medfinansiering i form av deltagartid eller andra värden som tillförts inom projekten.) 

6. Noter      

6.1 Noter Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning i tillämpliga delar. 
 
Revisorskostnader 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska en upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de 
kommunala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning.  
Den sammanlagda kostnaden för revisorernas granskning i årsredovisningen är  
 
     2021 2020  
Kommunal granskning, förtroendevald och biträden:   35349  38737 
Statlig granskning:     28 000   28 000  

6.2 Noter Resultaträkning 
 

Not 1 Övriga intäkter Jan-dec 2021  Jan-dec 2020 

3740 Öres- och kronutjämning -12,04  -8,09 
Summa: -12,04  -8,09 

     
Not 2 Verksamhetsanknutna kostnader Jan-dec 2021  Jan-dec 2020 

5538 Verksamhetsanknutna IT-kostnader -14 234,55  -76 652,67 
5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -26 851 629,29  -23 804 175,90 
5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -109 399,21  -1 852 328,68 
5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -242 194,61  -108 044,66 
5544 Verksamhetsank. utbildn./kurs /konferenskostn. -716 160,33  -702 429,87 
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -218 820,20  -20 992,50 
5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil 0  -5 102,20 
Summa: -28 152 438,19  -26 569 726,48 
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Not 3 Övriga kostnader Jan-dec 2021  Jan-dec 2020 

6230 Datakommunikation -32 774,15  -12 473,53 
6412 Möbler 0  -6 800,00 
6351 Konstaterade förluster på kundfordringar -2 500,00  0 
6419 Övriga förbrukningsinventarier -26 550,00  -8 999,09 
6451 Kontorsmaterial -10 902,40  -5 195,99 
6471 Trycksaker 0  -700 
6911 Kostnader för information   -8416,2  -9 202,70 
7071 Representation (ej personal) -31,15  -1 923,93 
7212 Tele, mobil -5 733,45  -17 957,27 
7541 IT-tjänster -5 809,66  -9 237,50 
7551 Konsultarvoden spec utredn -69 151,76  -90 939,50 
7599 Övriga tjänster -82 886,17  -85 280,10 
7619 Övriga kostnader -16 375,75  -27 571,54 
Summa: -261 130,69  -276 281,15 

 
 

6.3 Noter balansräkning 
 

  UB 2021-12-31  UB 2020-12-31 

 Not 1: Kortfristiga fordringar    
1511 Kundfordringar 1 569 750,00  2 543 384,00 
1610 Kortfristiga fordringar hos ledamöter 145,00  0 
1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms 63 808,00  75 296,00 
1712 Upplupna intäkter 2 699 911,00  1 753 211,00 

 Summa: 4 333 614,00  4 371 891,00 
     

 Not 2: Likvida medel    
1920 Plusgiro Nordea 25 338,60  9 173,87 
1930 Bankgiro Swedbank 8 561 998,90  5 966 022,50 
1970 Företagskonto 2 218 783,77  2 217 674,97 

 Summma: 10 806 121,27  8 192 871,34 
     

 Not 3: Kortfristiga skulder    
2411 Leverantörsskulder 4 571 929,38  5 610 966,97 
2991 Upplupna kostnader 6 724 866,40  3 203 381,24 

 Summa: 11 296 795,78  8 814 348,21 
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7. Styrelsens underskrift 
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, 
intäkter och förbundets ekonomiska ställning. (Uppdraget som ledamot är ett personligt mandat 
och underskrift sker därför inte i egenskap av representant för en myndighet, utan från personens 
roll i Samordningsförbundets styrelse, därav parenteser nedan) 
 
  
 
 
Borås 2022- 01 - 25 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Sofia Sandänger    Cecilia Andersson   
Ordförande    Vice Ordförande   
(Försäkringskassan)    (Västra Götalandsregionen)  
       
 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. …………………………………………….. 
Gunilla Blomgren   Jonas Ryhr 
Ledamot    Ledamot  
(Kommunerna; Tranemo kommun)  (Arbetsförmedlingen)     
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Revisorerna
Sjuhärads Samordningsförbund

Till
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund
Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner i 
Sjuhärads Samordningsförbund 
Regionfullmäktige i Västra Götaland

Revisionsberättelse för Sjuhärads 
Samordningsförbund år 2021

Mitt uppdrag är att granska räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Sjuhärads 
Samordningsförbund (organisationsnummer 222000 – 2105) för verksamhetsåret 2021. Uppdraget är vidare 
att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 
om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 

Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. Revisorns ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är 
tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag 
om kommunal bokföring och redovisning, God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har genomförts med biträde av sakkunniga och 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning. Till revisionsberät-
telsen bifogas rapporten Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2021. 

Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. Jag bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt 
har upprättats i enlighet med LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att 
 specifikationer och uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning men specifikationerna 
finns i sidoordnad form. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den  ekonomiska 
redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 
Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen. 

För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott om 92,5 tkr. Överskottet beror i huvudsak på att alla 
 aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.



Sjuhärads Samordningsförbund har i Förbundsordningen beslutat om ett övergripande strategiskt mål. 
Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå det övergripande långsik-
tiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte 
i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021–2023 har uppnåtts eller 
ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för 
insatser och resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. Jag bedömer  
att Sjuhärads Samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet  
samt uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen. Jag noterar att en ny verksamhetsplan avseende år 
2022–2024 är beslutad av Förbundsstyrelsen. 

Jag noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovisning 2021 båda har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Jag konstaterar att förbundet uppnår sina två finansiella mål. 
Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga må-
len och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Min bedömning är att 
förbundets ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de finan-
siella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Jag noterar att det saknas en analys av måluppfyllelsen 
gällande verksamhetsmålen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av Förbundsstyrelsen. 
Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Styrelsen har 
genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. Sjuhärads Samordningsförbund redovisar upp-
följningen av intern kontroll löpande på tre styrelsemöten under året. Uppföljning av den interna kontrollen 
är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022.

Jag bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisningen redogör för väsentliga 
händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över hur förbundets verk-
samhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2021 
redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer jag att redo-
visningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. Jag 
förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med mätbara verksamhetsmål som bör 
följas upp i årsredovisningen.  

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Jag tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

BORÅS 2022-02-10

Bo-Lennart Bäcklund 
Revisor för medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen 

Bilaga: 
Rapport Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds Årsredovisning år 2021.
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Granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds  Årsredovisning

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 rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsre-
dovisningen är förenligt med de mål och prioriterade insatser som Förbundsstyrelsen beslutat i 
verksamhetsplanen för år 2021.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.  

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige samt Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Syftet är bland an-
nat att ge Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige underlag för uppföljning och styrning 
av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. Det är även 
ett underlag för respektive fullmäktiges ansvarsprövning av Sjuhärads Samordningsförbund. 
Ställningstagandena i revisorernas revisionsberättelse utgår från en samlad bedömning av all 
den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovis-
ningssed?

o Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

o Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

o Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att förbundsstyrelsens beslutade
mål, finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning
uppnåtts?

• Granskningen kommer även avse nedanstående områden:

o Förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)

o Resultaträkning.

o Kassaflödesanalys.

o Balansräkning.

o Väsentliga personalförhållanden.

o Intern kontroll.
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Granskning av verksamheten
I årets granskning har revisorerna beslutat om en särskild bevakning av förbundets verksamhets-
mål i förhållande till förbundets uppställda mål för god ekonomiskt hushållning. Bevakningen 
avser i huvudsak:

• Uppföljning och kontroll av förbundets verksamhetsmål.

• Utvärdering av genomförda rehabiliteringsinsatser.

• Uppföljning och kontroll av pågående projekt.

• Rapportering och uppföljning till styrelsen.

1.2 Avgränsningar 
Avgränsningar finns i samband med Sjuhärads Samordningsförbunds storlek exempelvis gällande 
väsentliga personalförhållanden. 

1.3 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(2003:1210), kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 

Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s.
att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomis-
ka ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redo-
visningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommen-
dationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser
Sjuhärads Samordningsförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om de uppgifter som ska ingå i års-
redovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Förbundsstyrelsen i Sjuhärads Samordningsförbund är ansvarig.
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1.5 Metod
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
 väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2021 har utförts. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar, stickprov, bankåtaganden samt kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. 
Granskning av förbundets pensionsåtagande genomförs inte då anställda på kontoret inköps 
som tjänster i förbundet och pensionsredovisning åligger deras arbetsgivare. Granskning av 
förbundets investeringsredovisning genomförs inte heller då förbundet inte har några materiella 
investeringar i den bemärkelsen.

Avstämning har skett med tjänstepersoner vid Sjuhärads Samordningsförbund. 

1.6 Projektorganisation
Anna Sandström är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Region 

Sörmland använder ett gemensamt systemstöd för granskning av delårsbokslut och årsredovisning  
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2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska 
Samordningsförbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning,

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter,

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbun-
dets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en investeringsredovisning. Revisionskontoret 
bedömer att årsredovisningen, med undantag av investeringsredovisning som inte är aktuellt 
för förbundet, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala bokförings- och 
redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsbe-
rättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen. 
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Revisionskontoret noterar att väsentliga personalförhållanden är undantagna från redovisning 
då kansliets personal är färre än tio personer enligt undantag i 11 kap. § 6 LKBR. 

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads Samordningsförbunds års-
redovisning innehåller en sammanställning av mål, projekt och aktiviteter. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 
2021. 

Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § LKBR ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kost-
nader under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR. 

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar ett överskott på 92,5 tkr för perioden 2021-01-01 – 
2021-12-31. Överskottet beror i huvudsak att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras 
som planerat under året. 

2.4.2 Verifikationer och stickprov  
Enligt 3 kap. 8 § LKBR ska det finnas en verifikation för varje ekonomisk händelse. Har en kom-
mun eller en region tagit emot en uppgift om den ekonomiska händelsen i en form som anges i 
3 kap. 12 § första stycket LKBR, ska denna uppgift användas som verifikation, i förekommande 
fall kompletterad med uppgifter enligt 3 kap. 9 § LKBR första stycket. Om det behövs med 
hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt 
upprättad hänvisningsverifikation.

Enligt 3 kap. 9 § LKBR ska verifikationen innehålla uppgifter om när den har sammanställts, 
när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vil-
ken motpart den berör. I förekommande fall ska verifikationen även innehålla upplysning om 
handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för den ekonomiska händelsen samt 
var dessa finns tillgängliga.

Revisionskontoret har genomfört stickprov på samtliga av förbundets reskontra, totalt har 47 
stickprov genomförts. Revisionskontoret noterar att ett tiotal stickprov har behövt kompletteras 
med sidoordnad bokföring av exempelvis kvitton, syfte/program/deltagare på aktiviteter m.fl. 
Uppgifterna har levererats på skyndsamt sätt av tjänstepersoner på Sjuhärads Samordningsförbund.
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2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller Sam-
ordnings förbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för 
räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom 
linjen.   

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar tillräck-
liga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående balanser. Årets 
resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Årets resultat från 2019 
och 2020 har ombokats 2021. Revisionskontorets samlade bedömning är att balansräkningen i 
allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar, skulder och eget kapital. 

Styrelsen har bedömt att förbundet har ett långsiktigt behov av eget kapital på minst 2 mnkr för 
att bedriva sin verksamhet. Det egna kapitalet uppgår per den 2021-12-31 till 3,84 mnkr och 
uppfyller därmed förbundsstyrelsens bedömningar. 

2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller Samordningsförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. I kassaflödesanalysen ska anges belopp för motsva-
rande post för det föregående räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och i allt väsentligt överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen. 

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet för-
håller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen 
ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller Samordningsförbundets investerings-
verksamhet. 

Revisionskontoret noterar att det finns en driftredovisning i Sjuhärads Samordningsförbunds 
årsredovisning. Förbundet inte har några investeringar och upprättar därmed ingen investe-
ringsredovisning. 

2.8 Balanskrav 
Ett samordningsförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet som 
redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kom-
munallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att 
inte reglera ett negativt resultat. 

Revisionskontoret noterar att förbundet följer LKBR och RKR där balanskravsutredningen i 
årsredovisningen redovisar ett positivt resultat om 92,5 tkr och är korrekt uppställd. 

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

2.10 Bedömning av Förbundsstyrelsens mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och samordningsförbund att det ska fast-
ställas mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har upp-
nåtts och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets ekonomi ska vara i balans

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 2 mnkr.

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds budget och årsredovisning har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår de två uppsatta finansiella målen. 
Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhets-
mässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. 

2.11 Övriga iakttagelser 
Enligt förbundsordning för Sjuhärads Samordningsförbund § 13 Budget framgår det att budgeten 
ska innehålla en detaljerad budget för innevarande budgetår samt en plan för ekonomin under 
den kommande treårsperioden. 

Revisionskontoret noterar att budget och verksamhetsplan 2021 innehåller budget för åren 2019-
2021, dock saknas budget för år 2022. 

2.12 Måluppfyllelse 
Sjuhärads Samordningsförbunds målarbete 
Sjuhärads Samordningsförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns/regions fullmäktige. Förbundsstyrelsen har beslutat 
om det övergripande målet; Effektiv användning av samhällets resurser genom samordnande 
bedömningar och insatser. Förbundets verksamhet ska vara välkänd externt och inom parternas 
organisationer.2 

Utöver det övergripande målet har förbundet i Verksamhetsplan 2021-2023 fastställt följande 
tretton mål för förbundet:3

• För verksamheterna:

o aktiviteter med verkningsfulla metoder och rutiner som är tillgängliga, jämställda
och icke-diskriminerande samt har tydlig styrning, mätbara ekonomiska ramar och
kvantitativa mål.

o Ökad samverkan mellan parterna.

2 Verksamhetsplan 2020-2022, kap. 3, sid 4
3 Ibid.
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• För samhället: 

o Minskad ohälsa och minskad andel personer i arbetsför ålder som är beroende av
offentlig försörjning.

o Fler förvärvsarbetar.

• För individen:

o Förberedande,

• Ökad aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället

• Ökad självkänsla och självförtroende

• Förbättrad hälsa och livskvalitet

o Kartläggande,

• insikt om hinder/begränsningar, resurser/förutsättningar och aktivitetsförmåga

• ökad möjlighet till att överbrygga svårigheter och öka aktivitetsförmåga

o Rehabilitering till arbete/studier,

• ökad grad av långsiktigt hållbar egenförsörjning genom arbete eller studier

• ökad disponibel inkomst

o Förebyggande

• behålla egenförsörjning, aktivitetsförmåga och delaktighet i samhället

• behålla eller öka hälsa och livskvalitet

Uppföljning av måluppfyllelse: Insatser rapporteras med in- och utflöden samt resultat i SUS (sek-
torsövergripande uppföljningssystem), mätning av progression mot arbete tillämpas för projekten, vissa 
verksamheter använder enkäter för ytterligare uppföljning av mjuka värden, utförare av aktiviteter 
lämnar in självvärderingsrapport vid årets slut samt att syfte ska finnas mellan insatser och resultat.

Förbundet redovisar deltagare och resultat av insatser. Merparten av deltagare skrivs ut mot fortsatt 
rehabilitering och till följd av sjukdom avslutas en viss procent. Bland deltagare som skrivits ut 
efter verksamhet minskar försörjningsstödet. I kvantitativa mått har antalet förvärvsarbetande 
ökat från 11 personer till 30 och studerande från 19 personer till 35 personer.

I verksamhetsplan och årsredovisning finns inga kvantitativa mål angivna. 

Gällande kvalitativa mål anger förbundet i årsredovisningen att effekterna av strukturövergripande 
insatser är bra. Såväl personal som deltagare uppger att de metoder, exempelvis progressionsme-
toden, som de fått ta del av tillför värden som troligen annars inte nåtts. Inga konkreta samman-
ställningar av dessa enkäter/utvärderingar finns angivna i årsredovisningen. Sammanställningar 
av dessa delar finns istället i en sidoordnad redovisning.  

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att uppnå sitt övergripande strategiska 
mål och om Förbundet nått målet under verksamhetsåret. Samordningsförbundet har också i 
huvudsak redogjort för de olika projektens måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål. 

Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp i verk-
samhetsplan 2021-2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för de 
beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets 
individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret noterar att en ny omarbetad 
verksamhetsplan från år 2022-2024 är beslutad den 24 november 2021 av Förbundsstyrelsen. 
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Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads Samordningsförbund överlag har redovisat vad de 
gjort under året för att uppnå det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet 
har förbundet beslutat om tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning 
om de mål som satts upp i verksamhetsplan 2021-2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte 
kvantifierat målvärden för de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och 
resultat utifrån förbundets individinriktade och strukturövergripande insatser. 

2.13 Intern kontroll 
Förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt verk-
samhetsplan. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund har vidare ansvar för att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av 
Förbundsstyrelsen den 2 februari 2021. Förbundsstyrelsen har genomfört en egen riskanalys 
som legat till grund för internkontrollplanen. 

Sjuhärads samordningsförbund har genomfört löpande uppföljning av den interna kontrollen och 
rapporterat till Förbundsstyrelsen tre gånger under året. Uppföljning av den interna kontrollen 
är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 januari 2022. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads Samordningsförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak utgå 
ifrån lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, lag om kommunal 
bokföring och redovisning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning och God 
redovisningssed. Revisorerna ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de mål 
som Förbundsstyrelsen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är Förbundsstyrelsens 
analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång av styrel-
sens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs av olika 
underlag. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys, plan för intern kontroll samt dess 
uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall också gransknings-
resultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar som har varit 
riktade mot förbundet under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning i huvudsak är upprättad i enlighet med de 
krav som finns för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen 
i allt väsentligt ger en rättvisande bild av Sjuhärads samordningsförbunds resultat och ställning. 
Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt har upprättats i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. Vid granskningen har det framkommit att specifikationer och 
uppbokningar inte finns specificerade i tillräcklig omfattning men specifikationerna finns i 
sidoordnad form. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god. Kassaflödesanalysen är upp-
ställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar 
i årsredovisningen. 

För helåret 2021 redovisar förbundet ett överskott om 92,5 tkr. Överskottet beror i huvudsak på 
att alla aktiviteter inte till fullo kunnat genomföras under året.
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Sjuhärads Samordningsförbund har i Förbundsordningen beslutat om ett övergripande stra-
tegiskt mål. Samordningsförbundet har överlag redovisat vad de gjort under året för att uppnå 
det övergripande långsiktiga målet. Utöver det övergripande målet har förbundet beslutat om 
tretton mål. Förbundet redovisar inte i årsredovisningen en bedömning om de mål som satts upp 
i verksamhetsplan 2021–2023 har uppnåtts eller ej. Förbundet har inte kvantifierat målvärden för 
de beslutade målen. I årsredovisningen redogörs dock för insatser och resultat utifrån förbundets 
individinriktade och strukturövergripande insatser. Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads 
Samordningsförbund till kommande år behöver utveckla målformuleringarnas mätbarhet samt 
uppföljning och redovisning av måluppfyllelsen. Revisionsnoterar att en ny verksamhetsplan 
avseende år 2022–2024 är beslutad av Förbundsstyrelsen. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads Samordningsförbunds verksamhetsplan och årsredovis-
ning 2021 båda har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar 
att förbundet uppnår sina två finansiella mål. Förbundets samlade bedömning är att verksam-
heten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk 
hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. Revisionskontorets bedömning är att förbundets 
ställningstagande avseende god ekonomisk hushållning för året behöver utgå ifrån både de finan-
siella målen såväl som de verksamhetsmässiga målen. Revisionskontoret noterar att det saknas 
en analys av måluppfyllelsen gällande verksamhetsmålen.

Sjuhärads Samordningsförbund har en plan för intern kontroll för 2021 som antagits av 
Förbundsstyrelsen. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan 
för intern kontroll. Styrelsen har genomfört en egen riskanalys men den är inte dokumenterad. 
Sjuhärads Samordningsförbund redovisar uppföljningen av intern kontroll löpande på tre styrelse-
möten under året. Uppföljning av den interna kontrollen är beslutad av Förbundsstyrelsen 25 
januari 2022.

Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads Samordningsförbund inom ramen för årsredovisning-
en redogör för väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig 
redogörelse över hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att 
Samordningsförbundet i årsredovisningen för 2021 redogör för genomförda aktiviteter i syfte 
att uppnå Förbundsstyrelsens fastställda mål bedömer Revisionskontoret att redovisningen av 
verksamhetsresultaten i huvudsak är förenliga med de mål som Förbundsstyrelsen fastställt. 
Revisionskontoret förordar att man till nästkommande år utvecklar verksamhetsplanen med 
mätbara verksamhetsmål som bör följas upp i årsredovisningen.  

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Borås 2022-02-10

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Anna Sandström
Certifierad kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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Fråga till förbundets medlemmar om ansvarsfrihet för styrelsen för Sjuhärads samordningsförbund:
(kopia till styrelsen för kännedom)
 
Årsredovisningen för Sjuhärads samordningsförbund är fastställd (styrelsemöte 20220125 §6)  och
revisionsberättelser har inkommit.
 
Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen beviljas
ansvarsfrihet. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021.
 
Bifogat finns underlag för ärendet:
Årsredovisning med verksamhetsberättelse,  revisorsbiträdenas granskningsrapport , samt revisionsberättelser
från utsedda revisorer. ( flertalet som läsbar pdf för tillgänglighet, scannad med underskrifter finns)
 
Med vänlig hälsning,
 
Sjuhärads samordningsförbund
Anna Fagefors, förbundschef
tel 0708‐85 41 76
 
Bryggaregatan 8, 503 38 Borås
www.sjusam.se
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-03-29 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnämnden 
Dnr 2021/543 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Reglemente för miljö- och byggnämnden antas och ersätter tidigare reglemente. 
 
Sammanfattning 
Reglementet reglerar miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. Reglementets 
syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i kommunallagen. 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom området utifrån plan- och bygglagen beträffande ärenden och andra uppgifter 
som avser myndighetsutövning mot enskild. 
 
Revideringarna i reglementet är till stor del av redaktionell karaktär samt vissa 
förtydliganden. Ändringarna är markerat med gult i dokumentet och de som föreslås tas bort 
är överstruket. Ett tillägg i reglementet är att protokollet nu även kan justeras digitalt. 
 
Reglementet har beretts av miljö-och byggnämnden på sammanträdet 2022-02-09. 
Nämnden beslutade där att avstryka föreslagna revideringar och förespråkar att nuvarande 
reglemente förlängs året ut 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-22 från tf. samhällsbyggnadschef 
2 Reglemente för miljö- och byggnämnden 
3 MBN protokoll 2022-02-09 § 6 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reglemente för miljö- och byggnämnden antas och ersätter tidigare reglemente. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-02-22 

Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för miljö- 
och byggnämnden 
Diarienummer 2021/543, löpnummer 650/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reglemente för miljö- och byggnämnden antas och ersätter tidigare reglemente 
 
Sammanfattning 
Reglementet reglerar miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. Reglementets 
syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i kommunallagen. 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom området utifrån plan- och bygglagen beträffande ärenden och andra uppgifter 
som avser myndighetsutövning mot enskild. 
 
Revideringarna i reglementet är till stor del av redaktionell karaktär samt vissa 
förtydliganden. Ändringarna är markerat med gult i dokumentet och de som föreslås tas bort 
är överstruket. Ett tillägg i reglementet är att protokollet nu även kan justeras digitalt. 
 
Reglementet har beretts av miljö-och byggnämnden på sammanträdet 2022-02-09. 
Nämnden beslutade där att avstryka föreslagna revideringar och förespråkar att nuvarande 
reglemente förlängs året ut 2022. 
 
 
Ärendet 
Reglementet reglerar miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. Reglementets 
syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i kommunallagen. 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom området utifrån plan- och bygglagen beträffande ärenden och andra uppgifter 
som avser myndighetsutövning mot enskild. Miljö- och byggnämnden ansvarar också för 
tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och förordningar som styr nämndens verksamhet. 
 
Revideringarna i reglementet är till stor del av redaktionell karaktär samt vissa 
förtydliganden. Ändringarna är markerat med gult i dokumentet och de som föreslås tas bort 
är överstruket. Ett tillägg i reglementet är att protokollet nu även kan justeras digitalt. Denna 
möjligt finns då kommunen har ett upphandlat system för digital signering som uppfyller alla 
juridiska krav och övriga krav på spårbarhet.  
Reglementet har beretts av miljö-och byggnämnden på sammanträdet 2022-02-09. 
Nämnden beslutade där att avstryka föreslagna revideringar och förespråkar att nuvarande 
reglemente förlängs året ut 2022. 
 
Beslutsunderlag 
1 Reglemente för miljö- och byggnämnden 
2 MBN protokoll 2022-02-09 § 6 
 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Miljö- och byggnämnden 
Författningshandbok 
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Andreas Ekman Sanna Andersson 
Tf. Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Sektor miljö och samhällsbyggnad 
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Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna 
enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Detta reglemente reglerar 
miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. 

 
 

Syfte 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser om nämnder som finns i 
kommunallagen. Bestämmelserna i detta reglemente gäller för kommunens 
myndighetsnämnd för miljö- och byggfrågor, här nedan benämnd miljö- och byggnämnden. 

 
 

Miljö- och byggnämndens uppgifter 

§ 1 Miljö- och byggnämndens övergripande uppgifter 
§ 1 
Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom området utifrån plan- och bygglagen beträffande ärenden och andra uppgifter 
som avser myndighetsutövning mot enskild. Miljö- och byggnämnden ansvarar också för 
tillsyn och kontroll enligt lagstiftning och förordningar som styr nämndens verksamhet. 

 
Med myndighetsutövning mot enskild avses att för enskild part besluta om förmån, rättighet, 
skyldighet eller annat jämförbart förhållande samt att utöva tillsyn i sådant ärende. 

 
Miljö- och byggnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn 
enligt livsmedelslagen, tobakslagen och lagen om handel med receptfria läkemedel som avser 
myndighetsutövning mot enskild. 

 
Miljö- och byggnämnden fullgör även kommunens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen som avser myndighetsutövning mot enskild. 

 
2 § 
Miljö- och byggnämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge yttranden och lämna 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, annan nämnd eller 
kommunalförbund. 

 
Miljö- och byggnämnden ska ansvara för de uppgifter som med stöd av lag eller annan 
författning överlämnas från statliga myndigheter och som kommunfullmäktige har beslutat 
ska ligga inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Uppgifter som överlämnas från statlig myndighet och är av sådan karaktär att de är direkt 
hänförliga knyter an till nämndens befintliga verksamhetsområde, kräver inte beslut i 
kommunfullmäktige för att upptas inom nämndens ansvarsområde. 
Miljö- och byggnämnden ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige ger 
nämnden. 
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Miljö- och byggnämnden ska själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla mål och 
ärenden som avser nämndens ansvarsområde, om inte uppgiften åvilar tillhör någon annan. 

 

§ 2 Personalresurser 
§ 3 
För bistånd med handläggningen av miljö- och byggnämndens ärenden disponerar nämnden 
erforderliga tilldelade personalresurser inom förvaltningsorganisationen. Kommunstyrelsen 
är anställningsmyndighet för denna personal. 

 

§ 3 Personuppgiftsansvar 
§ 4 
Kommunstyrelsen är enligt dataskyddsförordningen (Regulation (EU) 2016/679) 
personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i 
miljö- och byggnämndens verksamhet. 

 

§ 4 Delegering från kommunfullmäktige 
§ 5 
Miljö- och byggnämnden beslutar i frågor inom sitt verksamhetsområde och i frågor som den 
enligt lag eller annan författning ska handha sköta. 

 
Miljö- och byggnämnden ska utifrån gällande lagstiftning och förordningar som reglerar 
verksamheten avge yttranden och lämna upplysningar till externa myndigheter inom sitt 
verksamhetsområde. 

 

Miljö- och byggnämndens arbetsformer 
§ 5 Sammansättning 
§ 6 
Miljö- och byggnämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare. 

 
 

§ 6 Ersättarnas tjänstgöring 
§ 7 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 
Den ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska själv snarast kalla den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Om inte ersättarna väljs proportionellt, ska 
ersättarna de tjänstgöra enligt den av kommunfullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
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En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas, får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare, som kommer längre ner i 
ordningen. 

 

§ 7 Jäv eller annat hinder 
§ 8 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen 
mellan partierna. 

 

§ 8 Yttranderätt 
§ 9 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar. 

 

§ 9 Ersättare för ordföranden 
§ 10 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i del av eller i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara 
ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfällige 
ordföranden har utsetts. 

 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

Sammanträdena 
§ 10 Tidpunkt 
§ 11 
Miljö- och byggnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden eller ordföranden 
bestämmer. Extra sammanträde enligt de särskilda bestämmelserna i kommunallagen ska 
hållas snarast efter det att ordföranden fått begäran om det. 

 

§ 11 Kallelse och handlingar 
§ 12 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Med 
kallelsen ska handlingar inför sammanträdet gå ut. Handlingarna ska vara ärenden för 
beredning samt förvaltningens och ordförandes förslag till beslut. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas skickas till varje ledamot och ersättare senast fem 
dagar för före sammanträdesdagen. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 
Ordföranden får, om särskilda skäl föreligger, besluta om att sammanträde genomförs med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får bara äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen och systemet för distansmöte ska vara så beskaffade att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 

 

§ 12 Ordföranden 
§ 13 
Det åligger miljö- och byggnämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av 
betydelse för nämndens verksamhet. 

 

§ 13 Justering av protokoll Protokoll 
§ 14 
Protokollet ska hanteras i enlighet med 5 kap. 67 § kommunallag (2017:725) det vill säga: 
 
Protokollet ska för varje ärende redovisa 
  1. vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka, 
  2. i vilken ordning ordförande har lagt fram förslag till beslut, 
  3. genomförda omröstningar och resultaten av dem, 
  4. vilka beslut som fattats, 
  5. vilka ledamöter som deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, 
och 
  6. vilka reservationer som anmälts mot besluten 

 
Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot. 

 
Miljö- och byggnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. En 
sådan paragraf bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

§ 14 Reservation 
§ 15 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 
ska ledamoten göra det skriftlig. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

 

§ 15 Delgivning 
§ 16 
Delgivning med miljö- och byggnämnden sker med ordföranden eller nämndens sekreterare. 
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§ 16 Undertecknande av handlingar 
§ 17 
Skrivelser och andra handlingar, som beslutas av miljö- och byggnämnden, ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. 

 
I övrigt bestämmer miljö- och byggnämnden vem som ska underteckna handlingar. 
 
 

§ 17 Beredning av ärenden 
§ 18 
De ärenden som ska avgöras av miljö och byggnämnden i dess helhet, ska beredas av 
presidiet, om beredning behövs. När ärendet beretts av presidiet ska miljö- och 
byggnämndens ordförande lägga fram förslag till beslut. Förvaltningens förslag till beslut ska 
alltid läggas fram till nämnd.  
 



 

Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnämnden 
2022-02-09 
Sida 1 av 36 

 

Tillkännagivande av justerat protokoll 
Nämnd Miljö- och byggnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-02-09 
Paragrafer 1 - 33 
Datum då anslaget publiceras 2022-02-17   
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
Protokollet justeras digitalt 
Carina Lindholm 
………………………………………………………. 
Underskrift  

 

 
 
Tid och plats onsdag 9 februari 2022 kl. 13:00 – 16:50 KF-salen Stadshuset 

 

  
Paragrafer   §§ 1 - 33  
  
Beslutande 
ledamöter 

Börje Eckerlid C  
Kenneth Johansson M  
Bengt Klasson S  
Ann Stockzelius C  
Johan Helmrot NU  
Daniel Claesson S  
Peter Nilsson SD  ej närvarande under § 23 

 

  
Ersättare Ingvar Ideström M  

Pernilla Udnaes MP  
Bengt Bogren SD § 23 
Roland Eriksson L  
Elin Andersson 
 

C  
 

  
Justerare 
 

Daniel Claesson S  
 

 
Justeringsdag 

 
Tisdag 15 februari 

 

  
Övriga 
 

Gunilla Kock-Hansson  enhetschef byggenheten   
Joanna Miklos-Svan enhetschef miljöenheten   
Carina Lindholm 
Jesper Nicoletti 
Agneta Isacsson 
Julia Martinsson 

nämndsekreterare 
administratör 
kommunjurist 
praktikant 

 
 
§§ 1 – 7 
§§ 1 - 31 

 

Jackie Andersson bygglovshandläggare §§ 26 - 33  
Malin Lindgren bygglovsingenjör §§ 26 - 33  
Sofia Wahllöf 
 

bygglovsingenjör 
 

§§ 26 - 33  

    
    
    
    

 

   §   
  §   
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Miljö- och byggnämnden 
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Ordförande sign Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Underskrifter 

Sekreterare 
Protokollet justeras digitalt 
________________________ 

Carina Lindholm 

Ordförande 
Protokollet justeras digitalt 
________________________ 

Börje Eckerlid 

Justerare 
Protokollet justeras digitalt 
________________________ 

Daniel Claesson 
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Miljö- och byggnämnden 
2022-02-09 
Sida 9 av 36 

 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden 

 
 
 
 

Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnämnden 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden avstyrker föreslagna revideringar av miljö- och byggnämndens 
reglemente och förespråkar att nuvarande reglemente förlängs året ut 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden 
 
Beslutet om att lämna synpunkter lämnas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2022-03-29 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 
2022 
Dnr 2022/166 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Enligt 20 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2022-02-28, är det 39 motioner och 42 medborgarförslag som är under 
handläggning. I bifogade filer redovisas de motioner och medborgarförslag som är 
överlämnade till kommunstyrelsen till och med 28 februari 2022.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-02 från kanslichef 
2 Pågående motioner våren 2022 
3 Pågående medborgarförslag våren 2022 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-03-02 

Tjänsteskrivelse Redovisning av motioner och 
medborgarförslag våren 2022 
Diarienummer 2022/166, löpnummer 784/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Enligt 20 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2022-02-28, är det 39 motioner och 42 medborgarförslag som är under 
handläggning. I bifogade filer redovisas de motioner och medborgarförslag som är 
överlämnade till kommunstyrelsen till och med 28 februari 2022.  
 
 
Ärendet 
Enligt 20 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i april och 
oktober årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. 
Totalt, 2022-02-28, är det 39 motioner och 42 medborgarförslag som är under 
handläggning. I bifogade filer redovisas de motioner och medborgarförslag som är 
överlämnade till kommunstyrelsen till och med 28 februari 2022.  
 
Nedan presenteras motioner och medborgarförslag under behandling 2022-02-28. Sifforna 
inom parantes avser sifforna från föregående rapport, perioden 2021-03-01 – 2021-08-31, 
för att lättare kunna jämföra.  
 
Motioner 
39 (46) motioner är under behandling 2022-02-28. Av dessa är 15 (21) äldre än 1 år. Den 
äldsta fortfarande ej besvarade motionen inkom 2016-01-28.  
 

År Antal ej 
besvarade 
motioner 
äldre än 1 
år 

2016 2 
2017 2 
2018 5* 
2019 2 
2020 0 
2021 4 

 
* ett ärende har tillkommit som missades att rapporteras vid senaste rapporteringen  
 
2 av ärendena från 2018 och 1 från 2017 avser frågor kopplat till utredningen om nya 
högstadieskolor. 
 
Av de 39 motionerna har 3 ärenden återremitterats. 1 av kommunstyrelsen, 1 av 
kommunfullmäktige och 1 ärende har en gång återremitterats av kommunstyrelsen och en 
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gång av kommunfullmäktige. Samma ärende har en gång bedömts av beredande utskottet 
som att inte vara klart för behandling i kommunstyrelsen. Utöver detta ärende är det 
ytterligare 4 som av beredande utskottet har bedömts inte vara klart för behandling i 
kommunstyrelsen. Dessa ärenden är markerade som ”Pågående med avvikelse” i bilagan. 
 
2022-02-28 är det 5 ärenden som är registrerade som ”Pågående eller Försenad”. Det är först 
när den politiska behandlingen påbörjas som ärendet registreras som pågående. Är ärendet 
då äldre än 1 år registreras det som ”Försenad”. Detta innebär att de, som minst, av 
förvaltningen har bedömts vara klara för politisk behandling. 
 
Under perioden 2021-09-01 – 2022-02-28 har 19 (15) motioner överlämnats av 
kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beredning. Under samma period har 29 (9) 
motioner besvarats.  
 
Medborgarförslag 
42 (40) medborgarförslag är under behandling i förvaltningen 2022-02-28. Under perioden 
2021-09-01 – 2022-02-28 har 27 (20) medborgarförslag överlämnats av kommunfullmäktige 
till kommunstyrelsen för besvarande. 7 medborgarförslag är äldre än 1 år, det äldsta är från 
2017-01-26.  11 av de pågående medborgarförslagen behandlar frågan om hundrastgård.  
 
Under samma period har 26 (16) medborgarförslag besvarats. 
 
2 ärenden har av beredande utskottet bedömts som att inte vara klart för behandling i 
kommunstyrelsen (pågående med avvikelse). 5 ärende är registrerade som ”Pågående” eller 
”Försenad”. Det är först när den politiska behandlingen påbörjas som ärendet registreras 
som pågående. Är ärendet då äldre än 1 år registreras det som ”Försenad”. Detta innebär att 
de, som minst, av förvaltningen har bedömts vara klara för politisk behandling 
 
 

Inkomna motiner Besvarade motioner Inkomna 
medborgarförslag

Besvarade 
medborgarförslag 

0
5

10
15
20
25
30
35

Inkomna och besvarade motioner och medborgarförslag 
2021-09-01 -- 2022-02-28

 
 
Beslutsunderlag 
1 Pågående motioner våren 2022 
2 Pågående medborgarförslag våren 2022 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen  
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DiarienummerDiarienummer ÄrendeÄrende Status Uppdragsgivare Typ av
ärende

Startdatum Slutdatum Sektor Beslut Ärendets
längd

Kommentar Ansvarig

2016/68 Motion  om ökad
självbetjäning på
skolbiblioteken

Pågående
med
avvikelse

KF Motioner 2016-01-28 2017-01-28 Lärande
Passerat 1
år, ej
besvarad

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

Gunnar
Scorénius

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

Ej
påbörjad

KF Motioner 2016-03-31 2017-03-31 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Agneta
Isacsson

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

Pågående
med
avvikelse

KF Motioner 2017-11-23 2018-11-23 Lärande
Passerat 1
år, ej
besvarad

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

Gülsen
Özdenkos

2017/782 Motion om
skolbyggnader

Ej
påbörjad

KF Motioner 2017-11-23 2018-11-23 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Max
Rademacher

2018/128 Motion om övergång till
Fria program Pågående

med
avvikelse

KF Motioner 2018-02-22 2019-02-22 Kommunledningsstab Återremitteras
Passerat 1
år, ej
besvarad

Svar på motionen
återremitterades av
kommunstyrelsen
2019-10-03. 

Lena
Brännmar

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

Ej
påbörjad

KF Motioner 2018-03-22 2019-03-22 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Max
Rademacher

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

Ej
påbörjad

KF Motioner 2018-12-13 2019-12-13 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Max
Rademacher

2019/540 Motion Kartlägg det
hedersrelaterade
förtrycket

Försenad
KF Motioner 2019-09-26 2020-09-26 Kommunledningsstab

Passerat 1
år, ej
besvarad

Ärendet är uppsatt
på kölista till KS den
10 mars

Lena
Brännmar

2019/550 Motion om
minnesmonument för
att hedra
utlandsveteraner

Pågående
med
avvikelse

KF Motioner 2019-09-26 2020-09-26 Kommunledningsstab Återremitteras
Passerat 1
år, ej
besvarad

Ärendet
återremitterades av
kommunfullmäktige
2020-02-27.

Lena
Brännmar

2021/53 Motion om
tillgänglighetsutbildning Försenad

KF Motioner 2021-01-28 2022-01-28 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Ärendet är uppsatt
på kölistan till KS
den 7 april

Lena
Brännmar

2021/56 Motion om gemensam
distribution av
personvalsedlar

Försenad
KF Motioner 2021-01-28 2022-01-28 Kommunledningsstab

Passerat 1
år, ej
besvarad

Ärendet är uppsatt
på kölista till KS den
10 mars 

Karin
Bergdahl

2021/77 Motion gällande
Ulricehamns biosfär
Naturpark

Pågående
med
avvikelse

KF Motioner 2021-02-25 2022-02-25 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Ärendet bedömdes
som inte klart för
behandling i KS den
13 januari, BU 2021-
12-09

Ola Alinvi

2021/119 Motion Jämställdhet Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-02-25 2022-02-25 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Lena
Brännmar

2021/187 Motion Rasismen har
ingen plats i Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-03-25 2022-03-25 Kommunledningsstab Anna
Eliasson

2021/253 Motion om att kartlägga
kommunens näringsliv
till 2040

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-04-29 2022-04-29 Kommunledningsstab Agneta
Isacsson

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

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-04-29 2022-04-29 Välfärd Magnus
Andersson
Neumann

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

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-04-29 2022-04-29 Välfärd Magnus
Andersson
Neumann

2021/323 Motion om kontinuitet
inom äldreomsorg

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-05-27 2022-05-27 Välfärd Magnus
Andersson
Neumann

2021/325 Motion om att skrota
minutjakten i
hemtjänsten

Pågående
KF Motioner 2021-05-27 2022-05-27 Välfärd Ärendet är uppsatt

på kölistan till KS
den 7 april

Nina
Landström

2021/327 Motion om strategi för
klimatsmart byggande i
Ulricehamn

Pågående
KF Motioner 2021-05-27 2022-05-27 Service Ärendet är uppsatt

på kölistan till KS
den 7 april

Crister
Dahlgren
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DiarienummerDiarienummer ÄrendeÄrende Status Uppdragsgivare Typ av
ärende

Startdatum Slutdatum Sektor Beslut Ärendets
längd

Kommentar Ansvarig

2021/379 Motion missbruksvård i
Ulricehamns kommun

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-06-23 2022-06-24 Välfärd Kristina
Rosenberg

2021/524 Motion om
Nyföretagarcentrum

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-09-23 2022-09-23 Kommunledningsstab Agneta
Isacsson

2021/538 Motion om
energisystem vid
byggnation av förskolor
och skolor

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-10-21 2022-10-21 Service Crister
Dahlgren

2021/556 Motion om miljö- och
klimatansvariga
upphandlingar

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-10-21 2022-10-21 Kommunledningsstab Ulrica
Fagerson

2021/566 Motion on naturkultur Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-10-21 2022-10-21 Service Lena Moritz

2018/540 Motion om att göra
Stora torget mer
tillgängligt för alla

Pågående
med
avvikelse

KF Motioner 2018-09-27 2019-09-27 MSB
Passerat 1
år, ej
besvarad

Ärendet bedömdes
inte vara klart för
behandling i KS av
BU 2021-05-20

Ärendet
återremitterades av
KF 2020-05-28

Ärendet
återremitterades av
KF 2019-09-26

Mats
Kindlund

2021/611 Motion om att utreda
kostnaden för gratis
frukost till alla
skolelever i Ulricehamns
kommun

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-11-18 2022-11-18 Lärande Gunnar
Scorénius

2021/612 Motion om att
Ulricehamns kommun
ska erbjuda personalen
möjlighet till minst fyra
veckors
sammanhängande
semester under årets
alla dagar

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-11-18 2022-11-18 Kommunledningsstab Jenny Rydin
Johnsson

2021/614 Motion om att kartlägga
om det finns en
tystnadskultur inom
Ulricehamns kommuns
förvaltning

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-11-18 2022-11-18 Kommunledningsstab Roland Ödh

2021/617 Motion om en mer
rättvis läxa för alla

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-11-18 2022-11-18 Lärande Gunnar
Scorénius

2018/308 Motion om
framtagande av
riktlinjer för större
evenemang

Pågående
med
avvikelse

KF Motioner 2018-04-26 2019-04-26 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Ärendet bedömdes
2020-01-23 inte
vara klart för
behandling i
kommunstyrelsen 

Lena
Brännmar

2021/642 Motion angående en
mobil
återvinningsstation

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-12-16 2022-12-16 Kommunledningsstab Agneta
Isacsson

2021/649 Motion om
pandemitrötthet

Ej
påbörjad

KF Motioner 2021-12-16 2022-12-16 Kommunledningsstab Eva Bresky

2022/24 Motion om att bygga ett
nytt reningsverk som
inte skapar något slam

Ej
påbörjad

KF Motioner 2022-01-27 2023-01-27 Kommunledningsstab Agneta
Isacsson

2022/72 Motion om att skapa
mötesplats för klimat-
och miljöfrågor

Ej
påbörjad

KF Motioner 2022-01-27 2023-01-27 Kommunledningsstab Max
Rademacher

2022/71 Motion om bilfria zoner
nära våra skolor

Ej
påbörjad

KF Motioner 2022-01-27 2023-01-27 MSB Andreas
Ekman

2022/132 Motion om antagande
av strategisk enegeri-
och klimatplan

Ej
påbörjad

KF Motioner 2022-02-24 2023-02-24 Kommunledningsstab Lena
Brännmar

2022/135 Motion om
tvåtaktsmotorer

Ej
påbörjad

KF Motioner 2022-02-24 2023-02-24 MSB Andreas
Ekman

2022/136 Motion om
sällanköpshandel på
Rönnåsen etapp 2

Ej
påbörjad

KF Motioner 2022-02-24 2023-02-24 MSB Andreas
Ekman
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DiarienummerDiarienummer ÄrendeÄrende Status Uppdragsgivare Typ av ärende Startdatum Slutdatum Sektor Beslut Ärendets
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Kommentar Ansvarig

2016/769 Medborgarförslag
om bredband i
Ulricehamns
landsbygd

Försenad
KF Medborgarförslag 2017-01-26 2018-01-26 Kommunledningsstab

Passerat 1
år, ej
besvarad

Ärendet är
uppsatt på
kölistan till KS den
7 april

Agneta
Isacsson

2019/389 Medborgarförslag
gällande
schemasystemet
inom
äldreomsorgen

Pågående
med
avvikelse

KF Medborgarförslag 2019-06-19 2020-06-19 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Ärendet
bedömdes 2021-
11-11 som inte
klart för
behandling i
kommunstyrelsen
av BU.

Lena
Brännmar

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

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2020-05-28 2021-05-28 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Felix
Lekare

2020/478 Medborgarförslag
om fler bryggor för
båtplatser

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2020-09-24 2021-09-24 Service
Passerat 1
år, ej
besvarad

Erik
Johansson

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

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-01-28 2022-01-28 MSB
Passerat 1
år, ej
besvarad

Andreas
Ekman

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

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-01-28 2022-01-28 Service
Passerat 1
år, ej
besvarad

Erik
Johansson

2021/234 Medborgarförslag
gällande
tillgänglighet vid
försäljning av
kommunal mark

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-04-29 2022-04-29 MSB Filip
Lindevall

2021/227 Medborgarförslag
om hundrastgård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-04-29 2022-04-29 Service Peter
Kinde

2021/228 Medborgarförslag
om hundrastgård

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-04-29 2022-04-29 Service Peter
Kinde

2021/229 Medborgarförslag
om att bygga en
hundrastgård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-04-29 2022-04-29 Service Peter
Kinde

2021/230 Medborgarförslag
om en
hundrastgård

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-04-29 2022-04-29 Service Peter
Kinde

2021/231 Medborgarförslag
om hundrastgård i
skogsmiljö

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-04-29 2022-04-29 Service Peter
Kinde

2021/235 Medborgarförslag
om en
hundrastgård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-04-29 2022-04-29 Service Peter
Kinde

2021/273 Medborgarförslag
om åtgärder för
personer med
psykisk ohälsa

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-05-27 2022-05-27 Välfärd Magnus
Andersson
Neumann

2021/308 Medborgarförslag
om en
hundrastgård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-05-27 2022-05-27 Service Peter
Kinde

2021/353 Medborgarförslag
om det behövs
hundrastgårdar i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-06-23 2022-06-23 Service Peter
Kinde

2021/405 Medborgarförslag
om att
iordningställa
gamla lekplatsen
vid Karlslätt

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-09-23 2022-09-23 Service Peter
Kinde

2021/442 Medborgarförslag
om bänkar och
timvisare till solur
vid dammen i
Åsunda Sjöstad

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-09-23 2022-09-23 Service Peter
Kinde

2021/458 Medborgarförslag
om sänkt
hastighet på Tre
Rosors väg

Pågående
KF Medborgarförslag 2021-09-23 2022-09-23 MSB Ärendet är

uppsatt på kölista
till KS den 10
mars

Andreas
Ekman

2021/462 Medborgarförslag
om en
friidrottslöparbana
på Lassalyckan

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-09-23 2022-09-23 Service Lena
Moritz
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2021/490 Medborgarförslag
om att utöka
stranden vid
Sturebadet

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-09-23 2022-09-23 Service Lena
Moritz

2021/417 Medborgarförslag
om fontänen vid
Fiskestugan

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-09-23 2022-09-23 Service Peter
Kinde

2021/532 Medborgarförslag
om fågeltorn vid
Ätrans mynning ut
i Åsunden

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-10-21 2022-10-21 Service Peter
Kinde

2021/533 Medborgarförslag
om sänkt
hastighet samt
cykelväg i Hössna

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2021-10-21 2022-10-21 MSB Viktor
Bodin

2021/598 Medborgarförslag
om gratis
kollektivtrafik från
65 år

Pågående
KF Medborgarförslag 2021-11-18 2022-11-18 MSB Ärendet är

uppsatt på kölista
till KS den 10
mars 

Andreas
Ekman

2018/275 Medborgarförslag
om
fiberutbyggnad på
landsbygden i
Ulricehamns
kommun

Pågående
med
avvikelse

KF Medborgarförslag 2018-04-26 2019-04-26 Kommunledningsstab
Passerat 1
år, ej
besvarad

Beredande
utskottet
beslutade 2020-
09-17 att ärendet
inte är klart för
behandling i
kommunstyrelsen 

Agneta
Isacsson

2021/652 Medborgarförslag
om att sänka
åldern för gratis
kollektivtrafik från
75 år till 65 år

Pågående
KF Medborgarförslag 2021-12-16 2022-12-16 MSB Ärendet är

uppsatt på lista
till KS den 10
mars 

Andreas
Ekman

2021/626 Medborgarförslag
om avgift för
laddning av elbil
på parkering i
Ulricehamn

Pågående
KF Medborgarförslag 2021-12-16 2022-12-16 MSB Ärendet är

uppsatt på kölista
till KS 10 mars

Andreas
Ekman

2021/658 Medborgarförslag
om möbelbibliotek
för kommunens
verksamheter

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Ulf Meijer

2021/659 Medborgarförslag
om att använda
vildsvinskött i
skolorna

Pågående
KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Ärendet är

uppsatt på
kölistan till KS den
7 april

Simone
Johansson

2021/682 Medborgarförslag
om ett slamfritt
reningsverk

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Kommunledningsstab Agneta
Isacsson

2021/680 Medborgarförslag
om friidrottsbana
på Lassalyckan
eller på annan
plats

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Lena
Moritz

2022/18 Medborgarförslag
om moduler till
Gällstads skola

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Lärande Thony
Kankare

2022/34 Medborgarförslag
om en
hundrastgård vid
Stadsparken eller
Lassalyckan

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Peter
Kinde

2022/44 Medborgarförslag
om en
hundrastgård i
Ulricehamn

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Peter
Kinde

2022/73 Medborgarförslag
om inhägnad yta
för hundrastgård

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Peter
Kinde

2022/46 Medborgarförslag
om belysning vid
lekplats

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Peter
Kinde

2022/50 Medborgarförslag
om försäljning av
Eva Larssons
utsmyckning till
nya biblioteket i
mindre format

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-02 2023-01-27 Service Lena
Moritz

2022/63 Medborgarförslag
om att sätta upp
nät mellan
trädgårdar och
kommunens mark

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-01-27 2023-01-27 Service Lena
Moritz

2022/97 Medborgarförslag
om skyltar på
stadens olika
kvartersnamn

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-02-24 2023-02-24 MSB Andreas
Ekman
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2022/108 Medborgarförslag
om att inrätta en
samtalslinje som
vänder sig till alla
åldersgrupper

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-02-24 2023-02-24 Kommunledningsstab Lena
Brännmar

2022/125 Medborgarförslag
om enkelriktade
gator

Ej
påbörjad

KF Medborgarförslag 2022-02-24 2023-02-24 MSB Andreas
Ekman
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§  
 

Svar på motion om att skrota minutjakten i 
hemtjänsten 
Dnr 2021/325 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag att minutstyrningen i hemtjänsten ska avskaffas avslås med hänvisning till 
att förvaltningen arbetar med andra sätt för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme för 
personalen.  
 
Motionens förslag om att ett tillitsbaserats arbetssätt ska införas i hemtjänsten anses vara 
under genomförande med hänvisning till att sektor välfärd har påbörjat ett omfattande 
arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns verksamheter. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas samt att ett 
tillitsbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten. 
 
Hemtjänsten i Ulricehamns kommun arbetar efter schemaplanering för att se till att alla 
brukarna får sina beviljade besök. Det medförs att besöken behövs planeras utefter tid. Men 
alla personer har olika behov och tiden för besöket styrs utefter varje persons behov. 
förvaltningen arbetar med att skapa teknikspecialister samt fortsatt implementering av 
välfärdsteknik för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme. 
 
Sektor välfärd har påbörjat ett omfattande arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns 
verksamheter. Kortfattat definieras tillitsbaserad arbetssätt på följande sätt. Styrning, kultur 
och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje 
beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla 
relationer och säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-18 från socialchef 
2 Motion om att skrota minutstyrning i hemtjänsten 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag att minutstyrningen i hemtjänsten ska avskaffas avslås med hänvisning till 
att förvaltningen arbetar med andra sätt för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme för 
personalen.  
 
Motionens förslag om att ett tillitsbaserats arbetssätt ska införas i hemtjänsten anses vara 
under genomförande med hänvisning till att sektor välfärd har påbörjat ett omfattande 
arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns verksamheter. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-02-18 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att skrota 
minutjakten i hemtjänsten 
Diarienummer 2021/325, löpnummer 4324/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag att minutstyrningen i hemtjänsten ska avskaffas avslås med hänvisning till 
att förvaltningen arbetar med andra sätt för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme för 
personalen.  
 
Motionens förslag om att ett tillitsbaserats arbetssätt ska införas i hemtjänsten anses vara 
under genomförande med hänvisning till att sektor välfärd har påbörjat ett omfattande 
arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns verksamheter. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas samt att ett 
tillitsbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten. 
 
Hemtjänsten i Ulricehamns kommun arbetar efter schemaplanering för att se till att alla 
brukarna får sina beviljade besök. Det medförs att besöken behövs planeras utefter tid. Men 
alla personer har olika behov och tiden för besöket styrs utefter varje persons behov. 
förvaltningen arbetar med att skapa teknikspecialister samt fortsatt implementering av 
välfärdsteknik för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme. 
 
Sektor välfärd har påbörjat ett omfattande arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns 
verksamheter. Kortfattat definieras tillitsbaserad arbetssätt på följande sätt. Styrning, kultur 
och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje 
beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla 
relationer och säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas och att ett tillitbaserat 
arbetssätt införs i hemtjänsten. Motionärerna beskriver i motionen att minutstyrningen 
innebär att personal inom hemtjänsten ges i uppdrag att utföra beviljande insatser som till 
exempel omvårdnadsarbete, dusch eller en promenad. Dessa insatser anges i antal minuter. 
Men vad händer när duschen tar längre tid än vad som är planerat eller när den person som 
besöket gäller inte mår bra som vanligt och behöver få prata med personalen. Arbetet i 
hemtjänsten kräver stor flexibilitet och fingertoppskänsla, och oförutsedda händelser är 
vardag. Vi vet att de som jobbar i hemtjänsten är de som bäst vet hur jobbet ska göras.  
Arbetsmiljön är inte hållbar om personalen ständigt saknar marginal. Att olika människor tar 
olika lång tid på sig vid exempelvis dusch eller frukost förvånar knappast någon, därför är det 
olämpligt att arbeta utifrån ett system som bygger på fasta tider för olika insatser. Tiden för 
omvårdnadspersonalen ska styras av mottagarens behov. Att lämna detaljstyrningen av 
hemtjänsten innebär att visa tillit till professionen och att omvårdnadspersonalen både får ett 
större ansvar och nya möjligheter att påverka sitt arbete.  
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Hemtjänsten i Ulricehamns kommun arbetar efter schemaplanering för att se till att alla 
brukarna får sina beviljade besök. Det medförs att besöken behövs planeras utefter tid. Men 
alla personer har olika behov och tiden för besöket styrs utefter varje persons behov. I 
planeringssystemet TES som används inom bland annat hemtjänsten, finns det en funktion 
som räknar ut mediantiden för besöken som sedan kan användas för vidare utvärdering och 
planering. Hemtjänsten har lokala planerare som arbetar ute i verksamheten. Vilket medför 
att planerarna känner till brukarna och har regelbunden kontakt med sina kollegor och 
utefter det kan besökstiden korrigeras efter önskemål från både brukaren och personal. 
 
Verksamheten är medveten om att det är en tuff planering med lite mellanrum mellan 
besöken, trots detta görs det åt mer resurser än vad som ingår i budgeten inom hemtjänsten. 
Vill man i Ulricehamns kommun öka marginaler och utrymme mellan besöken behövs det 
mer resurser.  
 
Förvaltningen har startat igång ett arbete med att skapa teknikspecialister bland 
undersköterskorna i Ulricehamns kommuns äldreomsorg. Inom hemtjänsten kommer ett 
team på tre personer som är teknikspecialister arbeta med installationer och support av 
välfärdsteknik. Samma personer kommer också svara på larm från larmcentralen och åka ut 
på dem. Det kommer att avlasta övrig personal som inte blir störda i sitt dagliga arbete hos 
vårdtagarna. Det kommer att bidra till minskad stress för personal som inte behöver ta några 
larmsamtal och ökad kvalitet för våra vårdtagare.  
 
Förvaltningen har implanterat välfärdsteknik där syftet är att bibehålla och öka tryggheten, 
aktivitet och självständigheten för brukarna. Men välfärdstekniken ger också medarbetare 
inom vård och omsorg en bättre och mer hållbar arbetsmiljö. Exempel på välfärdsteknik är 
trygghetslarm, trygghetskamera, nyckelfria lås samt digitala inköp. Förvaltningen planerar 
att fortsätta implementeringen av välfärdsteknik.  
 
Sektor välfärd har påbörjat ett omfattande arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns 
verksamheter. Sektorn definierar det tillitsbaserade arbetssättet enligt den modell som tagits 
fram i den s.k. tillitsdelegationen och anlitar även docent Louise Bringselius som deltagit i 
tillitsdelegationens arbete. I detta arbete ingår seminarier, litteraturinköp, workshops mm. 
Arbetet är än så länge ganska tidigt i processen, men kommer de närmsta åren att införas i 
hela sektorn.  
 
Kortfattat definieras tillitsbaserad arbetssätt på följande sätt. Styrning, kultur och arbetssätt 
med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt 
verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer och 
säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. Alla i organisationen, 
oavsett organisationsnivå, har ett ansvar för att aktivt verka för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv och bygga tillitsfulla relationer. Definitionen betonar också vikten av att 
göra sig tillitsvärdig, genom att säkerställa att man kan, vill och vågar hjälpa brukaren.  
 
Tillitsbaserat arbetssätt har följande nio vägledande principer: 
-Tillit 
-Medborgarfokus 
-Helhetssyn 
-Handlingsutrymme 
-Stöd 
-Kunskap 
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-Öppenhet 
-Etik 
-Långsiktighet 
 
Exempel på tillitsbaserat arbete i hemtjänsten kan vara att arbeta i professionella team där 
olika professioner träffas för att samordna insatser för den enskilde brukaren, 
kontakpersonskap, att fråga brukarna om deras upplevelse av insatserna och att ledningen 
bjuder in baspersonal vid uppföljning av kvaliteten i verksamheten. 
 
Verksamheten vill tacka för tipset om västervikmodellen. Modellen låter intressant och det 
ska bokas in ett studiebesök med Västervik. Däremot krävs det en större utredning om vad 
det innebär innan det eventuellt kan tillämpas i Ulricehamns kommun.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att skrota minutstyrning i hemtjänsten 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Nina Landström 
Socialchef Verksamhetschef hemtjänst och hemsjukvård 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 

 



   
 
 

     Ulricehamn 2021-05-25 

Dags att skrota minutjakten i hemtjänsten 

Ulricehamns äldre ska känna sig trygga med sin hemtjänst och kommunen ska vara en attraktiv 

arbetsgivare, som vågar pröva nytt och litar på sina medarbetare. Vi vill ge hemtjänstpersonalen 

större handlingsutrymme och möjlighet att använda sin kompetens. Därför vill vi avskaffa den 

minutstyrning som skapar en ohållbar arbetssituation. 

Minutstyrningen innebär att personal inom hemtjänsten ges i uppdrag att utföra beviljade insatser 

som till exempel omvårdnadsarbete, dusch eller en promenad. Dessa insatser anges i antal minuter. 

Men vad händer när duschen tar längre tid än vad som är planerat eller när den person som besöket 

gäller inte mår som vanligt och behöver få prata med personalen. Arbetet i hemtjänsten kräver stor 

flexibilitet och fingertoppskänsla, och oförutsedda händelser är vardag. Vi vet att de som jobbar i 

hemtjänsten är de som bäst vet hur jobbet ska göras. 

Arbetsmiljön är inte hållbar om personalen ständigt saknar marginaler. Att olika människor tar olika 
lång tid på sig vid exempelvis dusch eller frukost förvånar knappast någon, därför är det olämpligt att 
arbeta utifrån ett system som bygger på fasta tider för olika insatser. Tiden för 
omvårdnadspersonalen ska styras av mottagarens behov.  

Att lämna detaljstyrningen av hemtjänsten innebär att visa tillit till professionen och att 
omvårdnadspersonalen både får ett större ansvar och nya möjligheter att påverka sitt arbete. Vi är 
övertygade om att det är så här framtidens hemtjänst ska utformas både för invånarnas och 
personalens bästa. Genom att utveckla hemtjänstens arbetssätt ges större inflytande i vardagen. 
Omvårdnadspersonalen ska inte behöva räkna minuter, de ska fokusera på att ge bästa möjliga vård 
och omsorg. 

Den så kallade västerviksmodellen är ett sätt att gå ifrån minutsstyrningen. Den låter personalen 
planera tiden och utförandet tillsammans med den som är mottagare av insatsen. Resultatet har 
blivit mindre detaljstyrning, ökad arbetsglädje och känsla av tillit mellan professionerna. För de äldre 
har inflytandet och nöjdheten ökat. Modellen har visat sig kostnadseffektiv och kvalitetshöjande.  

Om det är denna modell eller en ”ulricehamnsmodell” som är bästa möjliga lösningen för att införa 
ett mer tillitsbaserat arbetssätt inom hemtjänsten får fortsatta utredningar visa.  

 

Vi föreslår: 

Att  minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas. 

Att ett tillitsbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten. 

 

Klas Redin (S)   Inga-Kersti Skarland (S) 

 

Adela Brkic Carlsson (L) 
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Svar på motion om tillgänglighetsutbildning 
Dnr 2021/53 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in Länsstyrelsen till ett 
fullmäktigesammanträde för att hålla en utbildning om tillgänglighet på allmänna platser 
kopplat till den nationella funktionshinderpolitiken.  
 
Motionens förslag att det ska ske i samarbete med NEURO avslås dels med anledning av att 
föreningen inte har svarat på förvaltningens förfrågan och dels för att förslaget är att anordna 
en utbildning utan praktiskt inslag.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att en 
tillgänglighetsutbildning erbjuds alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 
Tillgänglighet för funktionsnedsatta är en viktig fråga och Sverige har en nationell strategi 
som utgår ifrån FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och andra internationella åtaganden. Förvaltningen arbetar med att 
förbättra tillgängligheten på olika platser i kommunen och är positiva till att en utbildning 
erbjuds till de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Fullmäktiges uppgifter enligt 
kommunallagen är att besluta ”i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen”. Istället för en utbildning med en praktisk övning föreslår förvaltningen 
därför att Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuds in för en utbildning om tillgänglighet på 
allmänna platser kopplat till den nationella funktionshinderspolitiken. 
 
Beslutsunderlag 

 
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in Länsstyrelsen till ett 
fullmäktigesammanträde för att hålla en utbildning om tillgänglighet på allmänna platser 
kopplat till den nationella funktionshinderpolitiken.  
 
Motionens förslag att det ska ske i samarbete med NEURO avslås dels med anledning av att 
föreningen inte har svarat på förvaltningens förfrågan och dels för att förslaget är att anordna 
en utbildning utan praktiskt inslag.  

1 Tjänsteskrivelse 2022-02-22 från kanslichef 
2 Konventionens allmänna principer 
3 Beräkningar av arvodeskostnader 
4 Motion om tillgänglighetsutbildning 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-02-22 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om 
tillgänglighetsutbildning 
Diarienummer 2021/53, löpnummer 557/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in Länsstyrelsen till ett 
fullmäktigesammanträde för att hålla en utbildning om tillgänglighet på allmänna platser 
kopplat till den nationella funktionshinderpolitiken.  
 
Motionens förslag att det ska ske i samarbete med NEURO avslås dels med anledning av att 
föreningen inte har svarat på förvaltningens förfrågan och dels för att förslaget är att anordna 
en utbildning utan praktiskt inslag.  
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att en 
tillgänglighetsutbildning erbjuds alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 
Tillgänglighet för funktionsnedsatta är en viktig fråga och Sverige har en nationell strategi 
som utgår ifrån FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, och andra internationella åtaganden. Förvaltningen arbetar med att 
förbättra tillgängligheten på olika platser i kommunen och är positiva till att en utbildning 
erbjuds till de förtroendevalda i kommunfullmäktige. Fullmäktiges uppgifter enligt 
kommunallagen är att besluta ”i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt för kommunen”. Istället för en utbildning med en praktisk övning föreslår förvaltningen 
därför att Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuds in för en utbildning om tillgänglighet på 
allmänna platser kopplat till den nationella funktionshinderspolitiken. 
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding (SD) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att erbjuda alla 
fullmäktigeledamöter och ersättare en tillgänglighetsutbildning i samarbete med NEURO 
(tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR). I samtal med motionären 
framkommer att det inte är avgörande att utbildning sker i samarbete med NEURO. Syftet 
med förslaget, enligt motionären är att politikerna ska få en bättre kunskap om hur det är att 
ha en funktionsnedsättning och leva i Ulricehamns kommun. Det största och viktigaste med 
utbildningen är att ledamöterna själva får känna på hur det är att vara funktionsnedsatt 
genom ett simulerat handikapp, exempelvis under en förmiddag ta en promenad med 
ögonbindel och vit käpp, gå runt med hörselkåpor på stan, samt åka en slinga i rullstol. 
Genom en tillgänglighetsutbildning skulle de förtroendevalda få lära sig mer om hur viktigt 
det är att det är plant på gatorna, och det mesta blir faktiskt ett hinder. 
 
Förvaltningen har varit i kontakt med Funktionsrätt Västra Götaland som har erfarenhet av 
att erbjuda utbildningar med praktiska inslag. Förvaltningen har också varit i kontakt med 
Länsstyrelsen Västra Götaland som har ett uppdrag att stötta kommunerna med att 
implementera den nya funktionshinderspolitiken. Försök har gjorts till kontakt med NEURO 
och andra föreningar men de har inte återkommit.  
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Laglighet 
Tillgänglighet är en stor och viktig fråga och en mänsklig rättighet som bland annat beskrivs 
som en princip i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 
ratificerades i Sverige 2008 och trädde i kraft 2009. Agenda 2030 pekar också ut 
tillgänglighet som ett viktigt område. Sveriges nationella mål och inriktning för 
funktionshinderspolitiken utgår från dessa och andra internationella åtagande av mänskliga 
rättigheter.  
 
Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är: 
 
Målet för funktionshinderspolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full 
delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som 
grund.  
 
Ett särskilt utpekat område för att genomföra detta är att arbeta med befintliga brister i 
tillgängligheten. I bilaga ”Konventionens allmänna principer” beskrivs denna och de övriga 
principerna mer.  
 
I plan- och bygglagen (PBL) finns det reglerat att allmänna platser ska kunna användas av 
alla, allmän platsmark regleras i detaljplanen och är ett område som är avsett för ett 
gemensamt behöv. Det finns även bindande föreskrifter att utgå från som heter Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra 
anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM).  
 
Ulricehamns kommun har ett Program för delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning 2012-2016 där visionen beskrivs som: 
 
Alla människor i Ulricehamns kommun har möjlighet till full delaktighet i samhällslivet och 
jämlikhet i levnadsvillkor. Ulricehamns kommuns verksamheter, information och offentliga 
lokaler är tillgängliga för alla oavsett fysiska, psykiska eller kognitiva förutsättningar. 
 
Ett av målen som togs fram är att ”Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda 
Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer.” 
 
I kommunallagen 5 kap. beskrivs fullmäktiges uppgifter. I 5 kap 1 § framgår att ”Fullmäktige 
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen /.../” 
 
Ekonomi 
Förvaltningen har undersökt motionärens förslag att erbjuda en utbildning till alla ledamöter 
och ersättare i kommunfullmäktige där det ingår en praktisk del om hur det är att ta sig fram 
på gågatan med funktionsnedsättning. I budgeten för 2022 fins 30 000 kr avsatta för 
utbildning till kommunfullmäktige. Utöver kostnaden för utbildning tillkommer kostnader 
för arvoden. Dessa skiljer sig markant beroende på om man väljer att ha en 
heldagsutbildning, halvdagsutbildning eller ha utbildningen under, eller i anslutning till, ett 
befintligt fullmäktigesammanträde, se bilaga ”Beräkning av arvodeskostnader” för olika 
exempel.   
 
Övriga konsekvenser 
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En tillgänglighetsutbildning till förtroendevalda bedöms ha positiva konsekvenser för arbetet 
med tillgängligheten på allmänna platser och i arbetet med funktionshinderspolitiken i stort i 
kommunen. Att ha en praktisk övning kan ha en positiv effekt för förståelsen för 
funktionsnedsattas svårigheter att ta sig fram på vår gågata. Att ha en utbildning, utan 
praktiska inslag, i anslutning till ett fullmäktigesammanträde bedöms kunna få positiva 
konsekvenser då tillfället skulle kunna vara öppet för fler förtroendevalda än de i 
kommunfullmäktige, samt för allmänheten både fysiskt och via webbsändning, och på så sätt 
komma fler till del.   
 
Förvaltningens bedömning 
Tillgängligheten på våra allmänna platser är en viktig fråga för kommunen. Ett arbete pågår 
exempelvis inom sektor miljö- och samhällsbyggnad med att anpassa gågatan och Stora 
torget för att göra det mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen 
anser att en tillgänglighetsutbildning till förtroendevalda skulle vara ett positivt steg i det 
arbete som redan pågår och det som ska påbörjas.  
 
Tillgängligheten för funktionsnedsatta är en del i en större fråga som hanteras i den nya 
funktionshinderpolitiken. Med tanke på fullmäktiges uppgifter och den strategiska och 
principiella nivån som detta uppdrag innebär, föreslås att utbildningen i tillgänglighet riktad 
till ledamöter och ersättare i fullmäktige kopplas samman till den större frågan om 
funktionshinderpolitiken. Detta sammantaget med de ekonomiska kostnaderna i form av 
arvoden, samt möjligheten att göra utbildningen tillgänglig för fler, gör att förvaltningen 
föreslår en utbildning med fokus på tillgänglighet på allmänna plaster kopplat till 
funktionshinderspolitiken, genom Länsstyrelsen i Västra Götaland.  
 
Beslutsunderlag 
1 Konventionens allmänna principer 
2 Beräkningar av arvodeskostnader 
3 Motion om tillgänglighetsutbildning 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen  
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Prop. 2016/17:188 4.2 FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning 

Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll 2008. Det fakultativa 
protokollet innebär att den enskilde har möjlighet att klaga till FN:s kom-
mitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning om den en-
skilde anser att dennes rättigheter är kränkta. Konventionen trädde i kraft 
2009 för Sveriges del. Konventionen är en av de centrala FN-konven-
tionerna om mänskliga rättigheter. Den skapar inte i sig några nya 
rättigheter utan tydliggör mänskliga rättigheter i relation till personer 
med funktionsnedsättning. Dess syfte är att säkerställa att personer med 
funktionsnedsättning kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter.  

Konventionen berör alla samhällsområden och delar i en människas 
liv. Den utredning som föregick ratificeringen ansåg att konventionen 
under lång tid framöver kommer att kunna göra tjänst som riktlinje och 
måldokument i arbetet för att förbättra villkoren för personer med 
funktionsnedsättning i Sverige (Ds 2008:23). Genom strategin för 
genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 angav regeringen 
att konventionen ska ses som ett betydelsefullt instrument i genomföran-
det av funktionshinderspolitiken och Sveriges åtaganden om mänskliga 
rättigheter (avsnitt 3.3). 

4.2.1 Konventionens allmänna principer 

De allmänna principerna (artikel 3) i konventionen slår fast de grund-
läggande principer som är nödvändiga att beakta för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter och ha 
samma möjligheter till full delaktighet i samhället. De anses vara viktiga 
för att förstå och kunna genomföra alla de rättigheter som slås fast i 
konventionen. Några av dem ses också som en rättighet i sig och slås fast 
i egna rättighetsartiklar i konventionen. FN:s Högkommissariat för 
mänskliga rättigheter, som enligt sitt mandat ska förebygga kränkningar 
av och tillse respekt för mänskliga rättigheter samt samordna FN:s verk-
samhet på området, har beskrivit innehållet i principerna för ytterligare 
förståelse och vägledning i genomförandet (OHCHR, The Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities – Training Guide No 19, 2014). 
Nedan följer en kort beskrivning av dessa principer. 

Principen om respekt för inneboende värde 
Principen om respekt för inneboende värde, individuellt självbe-
stämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers 
oberoende, refererar till värdet hos varje person. När värdet hos varje 
person med funktionsnedsättning respekteras så värderas också deras 
erfarenheter och synpunkter av samhället. Individuellt självbestämmande 
handlar om att ha makt över sitt eget liv och frihet att göra egna val. 
Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna fatta 
egna livsval, utsättas för ett minimum av inskränkningar i sitt privatliv 
samt kunna fatta egna beslut, med adekvat stöd om det så krävs. 
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Principen om respekt för olikheter 
Principen om respekt för olikheter och erkännande av personer med 
funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och 
mänskligheten, innebär att oavsett olikheter mellan människor så har alla 
samma värde och rättigheter. I förhållande till frågan om funktionsned-
sättning innebär principen att personer med funktionsnedsättning är full-
värdiga medborgare som inte bör förminskas utifrån sin funktionsför-
måga. Principen handlar också om mångfald i termer av kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Endast genom att beakta att 
individer är olika kan den mänskliga mångfalden respekteras. 

Principen om icke-diskriminering 
Principen om icke-diskriminering är central i FN:s konventioner om 
mänskliga rättigheter. Den har sin utgångspunkt i den grundläggande 
principen om alla människors lika värde och rättigheter. Principen om 
icke-diskriminering omfattar både förbudet mot diskriminering genom ett 
effektivt rättsligt skydd mot diskriminering och skyldigheten att främja 
jämlikhet och avskaffa diskriminering genom att vidta ändamålsenliga 
åtgärder. 

Principen om jämlika möjligheter 
Den grundläggande principen om jämlika möjligheter är starkt kopplad 
till icke-diskriminering. Den refererar till en situation där samhället och 
miljön är tillgängliggjord för alla, inklusive personer med funktionsned-
sättning. Jämlika möjligheter innebär inte alltid att exakt samma förut-
sättningar ges till alla eftersom likabehandling ibland kan leda till ojäm-
likheter. Snarare erkänner den människors olikheter och säkerställer trots 
dessa olikheter att alla har samma möjligheter att åtnjuta sina rättigheter. 

Principen om tillgänglighet 
Principen om tillgänglighet innebär att alla barriärer som hindrar det 
effektiva åtnjutandet av mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska monteras ned. Tillgänglighet möjliggör för 
personer med funktionsnedsättning att kunna leva oberoende och själv-
ständigt samt att delta fullt och jämlikt i samhället. 

Principen om fullt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället 
Denna princip innebär att samhället både i sina allmänna och privata 
delar är organiserat så att alla människor har möjlighet att vara fullt del-
aktiga. Vidare betyder det att samhället och relevanta aktörer ser värdet 
hos personer med funktionsnedsättning och erkänner dem som jämlika 
deltagare, exempelvis i alla processer där beslut fattas som rör deras liv. 
Delaktighet går längre än konsultation och inkluderar meningsfull in-
volvering i aktiviteter och beslutsfattande processer samt möjlighet att 
göra sin röst hörd. Delaktighet innebär även att kunna påverka och att 
klaga när detta nekas personer med funktionsnedsättning. Inkludering 
kräver en fysiskt och socialt tillgänglig och hinderfri miljö. 
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Prop. 2016/17:188 Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män innebär att samma 
rättigheter uttryckligen gäller för kvinnor och män på jämlika villkor. 
Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att kvinnor har samma 
möjlighet att åtnjuta sina rättigheter. Ett jämställdhetsperspektiv som 
synliggör kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och deras rättig-
heter bör tydligt framgå i alla åtgärder som berör dem. 

Principen om respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna 
hos barn med funktionsnedsättning och respekt för deras rätt att bevara 
sin identitet 
Detta är en princip som kommer från FN:s konvention om barnets rättig-
heter (barnkonventionen). Principen ska stödja den process som möjlig-
gör barns mognad, självbestämmande och förmåga att uttrycka sig själv. 
Genom denna process tillägnar sig barn löpande kunskap, kompetens och 
förståelse, även om sina rättigheter. Deras deltagande i beslutsprocesser 
som påverkar dem, inklusive deras rätt att bevara sin identitet ska expan-
dera över tid i takt med denna utveckling. Barnets rättigheter i alla åtgär-
der som rör barn med funktionsnedsättning bör tydligt framgå. 

4.2.2 Sveriges rapportering till FN:s kommitté för 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Regeringen lämnade i januari 2011 den första rapporten till FN:s kom-
mitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommittén 
har till uppgift att granska konventionsstaternas rapporter gällande efter-
levnaden av konventionen. I rapporten beskrivs hur mänskliga rättigheter 
främjas och skyddas i Sverige med fokus på personer med funktionsned-
sättning. I rapporten redogör regeringen för det rättsliga skyddet, åtgärder 
som har vidtagits och för de utmaningar som identifierats i regeringens 
genomgång av svenska förhållanden inför tillträdet. Varje rapport 
granskas av kommittén. Sveriges rapport har tagits upp för granskning i 
dialog med kommittén vid kommitténs elfte session den 31 mars till den 
1 april 2014. 

Efter genomförd dialog beslutade kommittén om sina sammanfattande 
slutsatser (Concluding observations) till Sverige (United Nations Con-
vention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD/C/SWE/CO/1). 
Kommittén har uppmanat Sverige att sprida dessa sammanfattande slut-
satser brett till bl.a. regering, riksdag, rättsväsendet, den lokala och 
regionala nivån, civilsamhället och till media. 

Kommittén uppmanade vidare Sverige att lämna sin kombinerade 
andra och tredje rapport till kommittén senast den 15 januari 2019 och i 
denna rapport redogöra för genomförandet av kommitténs rekommenda-
tioner. Kommittén underströk vikten av att det civila samhället involve-
ras när rapporten till kommittén ska tas fram.  

Regeringen har i Budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, ut-
giftsområde 9) angett att den ser genomförandet av funktionshinders-
politiken i Sverige som en del av arbetet med att efterleva konventionen. 
De rekommendationer som kommittén lämnat har därmed utgjort ett 



Tillgänglighetsutbildning

Sammanträdesarvode möte 3 timmar 965 kr 
Därefter timersättning 209 kr
Förlorad arbetsinkomst 20 000 kr per tillfälle
Ersättning resor 1 200 kr per tillfälle
Personalomkostnadspålägg 39,25 %

Alternativ 1
Förmiddagsutbildning 3 timmar

1 a)
Hela kommunfullmäktige 73 st
Varav fast arvoderade 6 st

Kostnad arvode 90 032 kr
Total kostnad inkl. förlorad arbetsinkomst och resor 119 553 kr

1 b) 
Ledamöter 48 st
Varav fast arvoderade 6 st

Kostnad arvode 56 438 kr
Total kostnad inkl. förlorad arbetsinkomst och resor 85 959 kr

Alternativ 2
Heldagsutbildning kl. 09.00-16.00  7 timmar
Antal timmar timersättning 4 timmar

2 a)
Hela kommunfullmäktige 73 st
Varav fast arvoderade 6 st

Kostnad arvode 168 029 kr
Total kostnad inkl. förlorad arbetsinkomst och resor 197 550 kr

2 b)
Ledamöter 48 st
Varav fast arvoderade 6 st

Kostnad arvode 105 331 kr
Total kostnad inkl. förlorad arbetsinkomst och resor 134 852 kr



Alternativ 3
1 timmas utbildning i samband med ett
kommunfullmäktigesammanträde

3 a)
Hela kommunfullmäktige 73 st
Varav fast arvoderade 6 st

Kostnad arvode 19 499 kr
Total kostnad inkl. förlorad arbetsinkomst och resor 19 499 kr

3 b)
Ledamöter 48 st
Varav fast arvoderade 6 st

Kostnad arvode 12 223 kr
Total kostnad inkl. förlorad arbetsinkomst och resor 12 223 kr
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Tillgänglighetsutbildning! 

För att vi politiker ska få bättre kunskap och kännedom om hur det är att vara 

funktionshindrad och leva i Ulricehamns kommun vore det bra om alla ledamöter och 

ersättare fick möjligheterna att delta i en tillgänglighetsutbildning. Den största och viktigaste 

delen med utbildningen är att ledamöterna själva får känna på hur det är att vara 

funktionshindrade genom ett simulerat handikapp. Under t.ex. en förmiddag får dessa 

personer ta en promenad med ögonbindel och vit käpp, gå runt med hörselkåpor på stan, 

samt åka en slinga i rullstol. 

Genom en tillgänglighetsutbildning där vi får lära oss mer om hur det är att leva med 

funktionsnedsättningar. På så sätt blir man blir verkligen medveten om hur viktigt det är att 

det är plant på gatorna, och det mesta blir faktiskt ett hinder. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 

beslutar: 

 

- Att kommunfullmäktige beslutar att erbjuda alla fullmäktigledamöter och ersättare 

en tillgänglighetsutbildning i samarbete med NEURO (tidigare Neurologiskt 

Handikappades Riksförbund, NHR). 

 

Niclas Sunding  

Sverigedemokraterna 
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Svar på motion om att utreda kostnaden för gratis 
frukost till alla skolelever i Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/611 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Utifrån uppdrag i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har legat som grund för 
utredningen anses motionens förslag vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen 
har utrett enligt motionärernas förslag. 
 
Sammanfattning 
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet tydliggör politikens målsättning för 
mandatperioden 2019–2022. Den ger de kommunala verksamheterna inriktningen och 
redovisar de uppdrag politiken avser att genomföra. I det senaste kommunalpolitiska 
handlingsprogrammet 2019–2022 Nya Ulricehamn och Centerpartiet finns det ett uppdrag 
till förskola och skola att: 
 

-Utreda möjligheten att ge elever avgiftsfri frukost i skolan 
 
Förvaltningen har genomfört en utredning utifrån det politiska uppdraget. Det har dessutom 
kommit en motion till kommunfullmäktige gällande likartad utredning. 
 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jenny Kvist (S) och Tommy Mårtensson (S) att 
förvaltningen utreder kostnaden för gratis frukost till alla skolelever, att kostnaderna bryts 
ner skola för skola samt att förvaltningen redovisar förutsättningarna för att erbjuda gratis 
frukost vid de olika skolenheterna.  
 
Motionärerna beskriver vikten av en bra start på dagen med en hälsosam och balanserad 
frukost. Den forskning som motionärerna hänvisar till visar att elever som äter frukost ökar 
sin koncentrationsförmåga, blir smartare, lugnare och att skolresultaten förbättras. 
Socialdemokraterna tycker att Ulricehamns kommun ska erbjuda gratis skolfrukost till alla 
skolelever. De menar att om det är så som forskningen visar att ett jämnare intag av 
näringsriktig mat kan förbättra våra elevers skolmiljö och prestationer så ska kommunen 
satsa på det eftersom Ulricehamns kommun inte är förskonade från problem med både 
måluppfyllelse och stök på skolorna. I motionen inkluderas även gymnasiet även om det är 
en frivillig skolform. De menar att det ökar gymnasielevernas förutsättningar slutföra sin 
studietid med godkända betyg för framtida arbete eller fortsatta vidare studier samt 
attraktiviteten för ungdomar att söka till Tingsholmsgymnasiet. 
 
Förvaltningen har gjort en utredning enligt motionärernas förslag vilken presenteras under 
ärendebeskrivningen och föreslår därför att motionens förslag kan anses vara tillgodosett.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-04 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till alla skolelever i Ulricehamns 

kommun 
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Förvaltningens förslag till beslut 
Utifrån uppdrag i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har legat som grund för 
utredningen anses motionens förslag vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen 
har utrett enligt motionärernas förslag. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-03-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utreda 
kostnaden för gratis frukost till alla skolelever i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2021/611, löpnummer 4087/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Utifrån uppdrag i det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har legat som grund för 
utredningen anses motionens förslag vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen 
har utrett enligt motionärernas förslag. 
 
Sammanfattning 
Det kommunalpolitiska handlingsprogrammet tydliggör politikens målsättning för 
mandatperioden 2019–2022. Den ger de kommunala verksamheterna inriktningen och 
redovisar de uppdrag politiken avser att genomföra. I det senaste kommunalpolitiska 
handlingsprogrammet 2019–2022 Nya Ulricehamn och Centerpartiet finns det ett uppdrag 
till förskola och skola att: 
 

-Utreda möjligheten att ge elever avgiftsfri frukost i skolan 
 
Förvaltningen har genomfört en utredning utifrån det politiska uppdraget. Det har dessutom 
kommit en motion till kommunfullmäktige gällande likartad utredning. 
 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jenny Kvist (S) och Tommy Mårtensson (S) att 
förvaltningen utreder kostnaden för gratis frukost till alla skolelever, att kostnaderna bryts 
ner skola för skola samt att förvaltningen redovisar förutsättningarna för att erbjuda gratis 
frukost vid de olika skolenheterna.  
 
Motionärerna beskriver vikten av en bra start på dagen med en hälsosam och balanserad 
frukost. Den forskning som motionärerna hänvisar till visar att elever som äter frukost ökar 
sin koncentrationsförmåga, blir smartare, lugnare och att skolresultaten förbättras. 
Socialdemokraterna tycker att Ulricehamns kommun ska erbjuda gratis skolfrukost till alla 
skolelever. De menar att om det är så som forskningen visar att ett jämnare intag av 
näringsriktig mat kan förbättra våra elevers skolmiljö och prestationer så ska kommunen 
satsa på det eftersom Ulricehamns kommun inte är förskonade från problem med både 
måluppfyllelse och stök på skolorna. I motionen inkluderas även gymnasiet även om det är 
en frivillig skolform. De menar att det ökar gymnasielevernas förutsättningar slutföra sin 
studietid med godkända betyg för framtida arbete eller fortsatta vidare studier samt 
attraktiviteten för ungdomar att söka till Tingsholmsgymnasiet. 
 
Förvaltningen har gjort en utredning enligt motionärernas förslag vilken presenteras under 
ärendebeskrivningen och föreslår därför att motionens förslag kan anses vara tillgodosett.  
 
 
Ärendet 
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Motionärerna föreslår att förvaltningen utreder kostnaderna för gratis frukost till alla elever 
samt att det bryts ner till kostnader för varje skola. Utredningen ska även innehålla 
förutsättningar för att erbjuda gratis frukost vid de olika skolenheterna. 
 
I tabellen som kostverksamheten har tagit fram redovisas den kostnadsökning som förslaget 
innebär då de elever som redan idag äter frukost har räknats bort, eftersom det i 
kostverksamhetens budget redan finns täckning för dessa. De som redan idag äter frukost är i 
huvudsak barn inskrivna på fritidshemmet och det är ca. 800 barn inskrivna i Ulricehamns 
kommuns fritidshem. Kostverksamheten har kostnadstäckning för 48% av dessa. Alla 
inskrivna fritidshemsbarn äter inte frukost.  
 
Den totala kostnadsökningen för att erbjuda gratis frukost till alla skolelever i Ulricehamns 
kommun beräknas uppgå till 6 533 703 kronor. Den totala kostnaden redovisas även i 
kostnadsökning skola för skola.  
 
Förslaget om gratis frukost till alla skolelever innebär inte bara en kostnadsökning vad det 
gäller råvaror utan i beräkningarna har även en uppskattning på hur kostnaden för övrig 
förbrukning kan påverkas. Övrig förbrukning innefattar exempelvis ökade kostnader för 
städ, rengöringskostnader samt ökat slitage på maskiner. I de kostnadsberäkningar som gjorts 
har hänsyn även tagits till intäktsbortfall då högstadieskolorna och gymnasieskolan idag har 
en cafeteriaverksamhet. Förslaget om gratis frukost skulle troligtvis innebära att elever inte 
köper frukost i cafeterian och då blir det ett uppskattat intäktsbortfall. Siffrorna som 
redovisas intäktsbortfall i mallen är en uppskattning och motsvarar 20 % av dagens 
budgeterade intäkter. 
 
Skolenhet Ökning av 

frukost 
mot idag. 
Antal 
elever 

Råvarukostnad Övrig 
förbrukning 

Ökad 
personalkostnad 
% kr 

Bortfall av 
intäkter 

Totalt per enhet 

Blidsberg 66 69 238 kr 2 885 kr 0,4 186 144 kr - kr 258 267 kr 
Bogesund 357 373 939 kr 15 581 kr 1,45 674 772 kr - kr 1 064 292 kr 
Dalum 45 46 682 kr 1 945 kr 0,2 93 072 kr - kr 141 699 kr 
Gällstad 109 113 582 kr 4 733 kr 0,65 302 484 kr - kr 420 798 kr 
Hökerum 148 153 504 kr 6 396 kr 0,85 395 556 kr - kr 555 456 kr 
Hössna 85 89 071 kr 3 711 kr 0,5 232 680 kr - kr 325 463 kr 
Marbäck 46 48 124 kr 2 005 kr 0,5 232 680 kr - kr 282 809 kr 
Vegby 42 43 735 kr 1 822 kr 0,25 116 340 kr - kr 161 897 kr 
Tvärred 61 63 439 kr 2 643 kr 0,35 162 876 kr - kr 228 959 kr 
Ulrika 254 263 721 kr 10 988 kr 1,25 581 700 kr - kr 856 410 kr 
Stenbock 538 574 093 kr 23 921 kr 0,5 232 680 kr 20 000 kr 850 693 kr 
Tingsholm 405 432 540 kr 18 023 kr 0,5 232 680 kr 100 000 kr 783 243 kr 
Ätradal 317 336 997 kr 14 042 kr 0,5 232 680 kr 20 000 kr 603 718 kr 

                                      2473     2 608 665 kr     108 694 kr        7,9  3 676 344 kr 140 000 kr      6 533 703 kr 
 
Motionärerna föreslår att utredningen även ska innehålla förutsättningar för att erbjuda 
gratis frukost. En förutsättning för att kunna erbjuda frukost på alla skolenheter är en ökning 
av grundbemanningen inom kost. Detta redovisas totalt och per skolenhet i tabellen. Andra 
förutsättningar för att kunna erbjuda frukost är storleken på matsal. Skolornas matsalar är 
inte dimensionerade för att inta måltider för alla elever samtidigt. Detta innebär att frukosten 
skulle behöva schemaläggas likt lunchtider på skolorna och då kommer samordning med 



 
 
 
 
  2021/611, 4087/2021 3(3) 

skolskjutstider påverkas i mycket omfattande grad då cirka 50% av alla elever i Ulricehamns 
kommun åker skolskjuts.  
 
Den frukost som idag, antingen serveras till elever som är inskrivna på fritidshemmet och 
äter frukost eller till elever som väljer att köpa frukost på skolorna, erbjuds utanför den 
garanterade undervisningstiden. För att likvärdigt erbjuda möjligheten till frukost för alla 
elever i Ulricehamns kommun som förutsätter förändrade skolskjutstider kan dilemma 
uppstå med ökat tidsglapp mellan ankomst till skola och lektionsstart både i fråga om 
frukosttid eller om elev väljer att inte äta frukost på skolan.  
 
Då skolan har tillsynsansvar för eleven under hela skoldagen, från det att eleven kommer till 
skolan tills dess att eleven slutar påverkas förutsättningar för bemanning på skolorna vilket 
ger en ökad personalkostnad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till alla skolelever i Ulricehamns 

kommun 
 
Beslutet lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef kost 
 
 
 
 
 

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



 
 

 

     Ulricehamn 2021-11-16 

 

Motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till alla skolelever i 

Ulricehamns kommun. 

Frukosten är ett av dagens viktigaste mål. Forskningen visar att elever som äter frukost ökar 

sin  koncentrationsförmåga, blir smartare och dessutom lugnare. 

Forskning visar även att det inte bara är skolresultaten som förbättras utan studien visar 

även på mindre stök, mobbing, skolk samt att bruket av tobak, alkohol och droger minskar. 

Alla elever i våra skolor äter av olika anledningar inte frukost. Några försover sig, några har 

föräldrar som inte har råd med ordentlig frukost eller inte förstår nyttan av en hälsosam och 

balanserad frukost.  

Att eleverna samlas till en rofylld frukost är en bra start på dagen. 

I Ulricehamns kommun är vi inte förskonade från problem med både måluppfyllelse och 

stök på skolorna. Om det är så att ett jämnare intag av näringsriktig mat kan förbättra våra 

elevers skolmiljö och prestationer tycker vi Socialdemokrater att detta är något vi ska satsa 

på. Vi erbjuder idag frukost på en del av våra skolor till en låg kostnad. 

I motionen inkluderar vi även gymnasiet även om det är en frivillig skolform eftersom det är 

viktigt för oss att eleverna även där får så goda förutsättningar som möjligt att slutföra sin 

studietid med godkända betyg så att man kan gå ut i arbete eller läsa vidare på högskola 

eller universitet. Vi ser det också som ett led i att öka attraktiviteten för ungdomar att söka 

till Tingsholmsgymnasiet.  

Vi föreslår: 

Att förvaltningen utreder kostnaden för gratis frukost till alla elever. 

Att förvaltningen bryter ner kostnaden skola för skola. 

Att förvaltningen redovisar förutsättningarna att erbjuda gratis frukost vid de olika 

skolenheterna. 

 

Jenny Kvist (s)   Tommy Mårtensson (s) 
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Svar på motion missbruksvård i Ulricehamns kommun 
Dnr 2021/379 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens första förslag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete anses 
vara tillgodosett med hänvisning till att handlingsplanen har reviderats och blivit antagen i 
kommunstyrelsen i november 2021. 
 
Motionens andra förslag att uppdatera kommunens hemsida med information om anonyma 
narkomaner och anonyma alkoholister antas.  
 
Motionens tredje och fjärde förslag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper samt att utreda ett resurscenter för unga i missbruk eller riskbruk avslås 
med hänvisning till att det inte bedöms finnas behov av dessa utredningar och det breda 
behandlingsutbudet inom öppenvårdsenheten som redan finns. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tommy Mårtensson (S) att förvaltningen ges i 
uppdrag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete utifrån dagens 
situation och att förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera kommunens hemsida med 
information om anonyma narkomaner, anonyma alkoholister med mera. Vidare föreslår han 
att förvaltningen ges i uppdrag att utreda om der är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper och att utreda ett resurscenter för unga missbruk eller riskbruk.  
 
Förvaltningen anser att motionens förslag om att revidera handlingsplanen för ANDT- 
förebyggande arbete kan anses vara tillgodosett med hänvisning till handlingsplanen har 
reviderats och blivit antagen i kommunstyrelsen i november 2021. 
 
Förvaltningen föreslår att motionens förslag att uppdatera kommunens hemsida med 
information om anonyma alkoholister antas. 
 
Öppenvårdsenheten i Ulricehamns kommun har ett brett behandlingsutbud som fungerar 
bra, därmed föreslår förvaltningen att motionens förslag att utreda ett resurscenter för unga 
missbruk eller riskbruk samt utreda om det är möjligt att samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper avslås då det inte finns behov av att utreda detta.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-03 från socialchef 
2 Öppenvårdsenhetens behandlingsutbud 
3 Motion missbruksvård i Ulricehamns kommun 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete anses 
vara tillgodosett med hänvisning till att handlingsplanen har reviderats och blivit antagen i 
kommunstyrelsen i november 2021. 
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Motionens andra förslag att uppdatera kommunens hemsida med information om anonyma 
narkomaner och anonyma alkoholister antas.  
 
Motionens tredje och fjärde förslag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper samt att utreda ett resurscenter för unga i missbruk eller riskbruk avslås 
med hänvisning till att det inte bedöms finnas behov av dessa utredningar och det breda 
behandlingsutbudet inom öppenvårdsenheten som redan finns. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-03-03 

 

Tjänsteskrivelse Svar på Motion om missbruksvård i 
Ulricehamns kommun 
Diarienummer 2021/379, löpnummer 3160/2021 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens första förslag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete anses 
vara tillgodosett med hänvisning till att handlingsplanen har reviderats och blivit antagen i 
kommunstyrelsen i november 2021. 
 
Motionens andra förslag att uppdatera kommunens hemsida med information om anonyma 
narkomaner och anonyma alkoholister antas.  
 
Motionens tredje och fjärde förslag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper samt att utreda ett resurscenter för unga i missbruk eller riskbruk avslås 
med hänvisning till att det inte bedöms finnas behov av dessa utredningar och det breda 
behandlingsutbudet inom öppenvårdsenheten som redan finns. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tommy Mårtensson (S) att förvaltningen ges i 
uppdrag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete utifrån dagens 
situation och att förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera kommunens hemsida med 
information om anonyma narkomaner, anonyma alkoholister med mera. Vidare föreslår han 
att förvaltningen ges i uppdrag att utreda om der är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper och att utreda ett resurscenter för unga missbruk eller riskbruk.  
 
Förvaltningen anser att motionens förslag om att revidera handlingsplanen för ANDT- 
förebyggande arbete kan anses vara tillgodosett med hänvisning till handlingsplanen har 
reviderats och blivit antagen i kommunstyrelsen i november 2021. 
 
Förvaltningen föreslår att motionens förslag att uppdatera kommunens hemsida med 
information om anonyma alkoholister antas. 
 
Öppenvårdsenheten i Ulricehamns kommun har ett brett behandlingsutbud som fungerar 
bra, därmed föreslår förvaltningen att motionens förslag att utreda ett resurscenter för unga 
missbruk eller riskbruk samt utreda om det är möjligt att samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper avslås då det inte finns behov av att utreda detta.  
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Tommy Mårtensson (S) att förvaltningen ges i 
uppdrag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande arbete utifrån dagens 
situation och att förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera kommunens hemsida med 
information om anonyma narkomaner, anonyma alkoholister med mera. Vidare föreslår han 
att förvaltningen ges i uppdrag att utreda om der är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper och att utreda ett resurscenter för unga missbruk eller riskbruk.  
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Motionären beskriver i motionen att det finns stora problem med missbruk av narkotika, 
narkotikaklassade mediciner och alkohol i Ulricehamns kommun. Droganvändandet har 
krupit ner i åldrarna och det finns problem med narkotikaförsäljning på både 
Stenbockskolan och Tingsholmsgymnasiet. Ulricehamns kommun behöver ta tag i 
missbruksvården så att alla kan få en chans till ett ’’normalt’’ liv med arbete eller studier, 
bostad och ett familjeliv där man kan känna sig trygg. I Ulricehamns kommun saknas det 
Anonyma narkomaner trots att vi har stora problem med tungt narkotikamissbruk.  
 
Förvaltningen anser att missbruk och kriminalitet bland unga är ett växande 
samhällsproblem och är inte något specifikt bara i Ulricehamn.  En fungerade skolgång där 
man lyckas med sina studier är den i särklass bästa skyddsfaktorn för att motverka att unga 
hamnar i missbruk, kriminalitet eller andra socialt nedbrytande beteende och för att främja 
ett välfungerande och självständigt vuxenliv.  
 
Att ge varje skola resurser som inte tas i anspråk som lärarvikarier utan som ges möjlighet att 
arbeta förebyggande med inriktning mot elevers sociala interaktioner är enligt vår 
bedömning en bra investering.  Att samtidigt erbjuda ett omfattande föräldrastöd där man 
tydliggör föräldrars ansvar för sina barn och ger råd och stöd i hur de skall bemöta sina barn i 
svåra situationer skulle troligtvis leda till att färre ungdomar utvecklas i negativ riktning.  
En utökning på anhörigstöd till de som är anhöriga till en individ som har 
missbruks/beroendeproblematik är ett sätt att engagera individens nätverk som ofta kan 
utöva en positiv påverkan.  
 
Flertalet av de unga som hamnar i missbruk och kriminalitet har omedicinerad NPF-diagnos.                    
Långa väntetider till barnpsykiatrin kan innebära att unga börjar missbruka som en form av 
självmedicinering för sin problematik och psykiska ohälsa. En snabb väg till hälso-och 
sjukvården skulle sannolikt innebära att många ungdomar inte behöver hamna i missbruk 
och kriminalitet.  
 
En meningsfull sysselsättning är också en skyddsfaktor för att inte hamna i missbruk och 
kriminalitet. Det är också en viktig del i en rehabilitering för en väg tillbaka från ett missbruk. 
Även i tider där det inte råder pandemi är det mycket svårt att hitta sysselsättning för 
ungdomar som inte klarar att vara i skolmiljö och för individer som är i en rehabilitering från 
ett missbruk.  
 
Ulricehamns kommun har enligt Kolada inte större kostnader för missbruksvård än andra 
kommuner inom Västra Götalands län samt Jönköping.  
 
 Ulricehamn Jönköping Västra 

Götalands 
län 

Kostnad 
heldygnsvård vuxna 
med 
missbruksproblem 
kr/invånare 21–64 
år (2020) 

500 614 597 

Kostnad 
missbruksvård 
vuxna, kr/invånare 
(2020) 

482 636 678 

Kostnad öppna 
insatser vuxna 

220 313 369 
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En regelbunden samverkan med Psykiatriska klinikens beroendeenhet sker och personal från 
beroendeenheten tar emot patienter som är aktuella hos dem i Öppenvårdsenhetens lokaler. 
Denna samverkan fungerar mycket bra och innebär att individer med samsjuklighet  
(missbruk och psykiatrisk problematik) inte behöver åka till Borås för medicinering.  
Öppenvårdsenheten har tidigare försökt att initiera gruppverksamhet men upplevt att 
intresset för att delta i grupp är lågt. 
 
Öppenvårdensenheten i Ulricehamn kommun erbjuder ett stort och varierat utbud av 
behandlingar, se bilaga 2 Behandlingar som erbjudas av öppenvården. 
 
Handlingsplanen för ANDT-förebyggande har reviderats och antogs på kommunstyrelsen 
den 25 november 2021. Den reviderade handlingsplanen gäller från och med 1 januari 2022. 
Det förslaget bedöms därför vara tillgodosett. 
 
Förvaltningen föreslår att motionens förslag att uppdatera kommunens hemsida med 
information om anonyma alkoholister och anonyma narkomaner antas. 
 
Öppenvårdsenheten i Ulricehamnskommun har ett brett behandlingsutbud som fungerar 
bra, därmed föreslår förvaltningen att motionen förslag att utreda ett resurscenter för unga 
missbruk eller riskbruk samt utreda om det är möjligt att samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper avslås eftersom behov av dessa utredningar inte bedöms föreligga. 
 
Beslutsunderlag 
1 Öppenvårdsenhetens behandlingsutbud 
2 Motion missbruksvård i Ulricehamns 

kommun 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 
 
 

Magnus Andersson Neumann Kristina Rosenberg 
Socialchef Verksamhetschef individ- och familjeomsorg 
Sektor välfärd Sektor välfärd 

missbrukare 
kr/invånare (2020) 
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Nathalie Johansson 
Utredare 
Sektor välfärd 



Öppenvårdsenhetens behandlingsutbud  
Anhörigstöd - Anhörigstödet riktar sig till den som är anhörig, eller annan närstående, och 
är oroad för eller påverkas av någons förhållande till alkohol, droger eller spel. Samtalen 
utgår från CRAFT som är en metod som rekommenderas av socialstyrelsen. Stödet är inte 
tidsbegränsat. Anhörigstödet sker både som enskild kontakt men också som grupp där tex en 
grupp av föräldrar träffas tillsammans. 
 
Cannabisprogrammet för unga, CPU - En vidare utveckling av 
haschavvänjningsprogrammet för ungdomar och unga vuxna, som inte rökt cannabis i stor 
omfattning. I detta program medverkar två behandlare. För ungdomar under 18 år 
medverkar även föräldrar. Även föräldrar till ungdomar över 18 år får medverka.  
 
CRA - är en strukturerad, individuellt utformad behandlingsmetod för personer med 
missbruks- och beroendeproblem. Arbetssättet är aktivt och konstruktivt. Målet är att den 
som genomgår behandlingen bättre och lättare ska kunna hantera vardagen och de problem 
som kan uppstå inom olika livsområden. 
 
CRAFT- Anhörigstöd som syftar till att förbättra den anhöriges välmående (känslomässigt, 
fysiskt och relationsmässigt), Förbättra relationen mellan familjemedlemmar, 
Minska/eliminera den närståendes beroende av alkohol och droger samt engagera 
närstående att påbörja behandling 
 
Eftervårdsgrupp - gruppverksamhet där drogfria ges möjlighet att träffas och utbyta 
erfarenheter av att vara nykter. Gruppens syfte är att stödja varandra och förhindra återfall. 
 
Friskvård – gruppverksamhet där man lär sig grunderna med träning i gymmet och 
simhallen och fördelar med motion, finns möjligheter till avslappning i bubbelpool och bastu 
samt gemenskap med övriga deltagare. 
 
HAP – haschprogrammet - ett manualbaserat program byggt på aktuell forskning. 
Programmet innehåller teman som Hur cannabis påverkar dig och visar på hur du kan 
undvika återfall och vägar att må bra drogfri. Ger stöd under avvänjning. 
 
Medling - medling är en metod som ofta används när det varit konflikter ibland 
ungdomsgrupper. Medling används också när unga begått brott såsom snatteri eller stöld. 
Vid medling möts offer och förövare tillsammans med en medlare och pratar om det som 
hänt. Denna metod används ofta vid konfliktsituationer i skolan. 
 
Motiverande samtal - MI En samtalsmetod och ett förhållningssätt som kan användas 
för att stärka motivation och tron på möjlighet till förändring.  
Används också för att bearbeta hinder och hålla kvar motivation över tid.  
 
Previct - Previct är ett digitalt system som är baserat på artificiell intelligens (AI ) för att 
tidigt identifiera återfall och är ett komplement och stöd vid behandling oberoende av 
behandlingsmetod. Vårdgivaren får  via en digital plattform, efter att individen blåst i en 
alkometer kopplad till en mobiltelefon, realtidsinformation om beteendeförändringar och 
terapiföljsamhet, vilket möjliggör individanpassade vårdinsatser samt möjlighet att tidigt 
agera vid avvikelser från vårdplanen. 
 
Re-PULSE- social färdighetsträning -  Programmet syftar till att lära sig styra sina 
impulse och  ta kontroll över sina känslor och beteende, för sig själv och i relation till 
andra."Varje tanke du tänker ger dig en känsla som visar sig i ditt beteende, tillsammans 
jobbar vi 10 gånger med att ifrågasätta tankarna, undersöker känslorna och prövar nya 
beteenden. När man kan kontrollera sina impulser hamnar man inte lika lätti konflikter och 
man blir mer nöjd med sig själv. Programmet  anpassas efter varje person och bygger på ett 
kognitivt synsätt. 



 
Råd och stödsamtal - Upp till fyra tillfällen kan man samtala med behandlare på öppen-
vårdsenheten om sin situation, utan att det registreras i socialregistret. Man kan vara 
anonym under samtalen. Vid önskemål hjälper vi till med kontakt med socialsekreterare för 
ytterligare stöd. 
 
Sorgbearbetning - Vi erbjuder stöd med sorgbearbetning. Kurser sker i grupp eller enskilt, 
en gång i veckan, under 8 veckor. Här ges möjlighet att bearbeta känslomässig smärta efter 
dödsfall, separation eller andra förluster. Kursdeltagare har upplevt en öppnare relation till 
sig själv och andra samt ett ökat lugn. 
 
12-stegsbehandling - Detta är en strukturerad behandling som tillämpar tolv steg för 
tillfrisknande. I korthet innebär det att individen arbetar med att få insikt i sitt beroende. Det 
handlar också om möjligheterna till förändring genom att ta emot stöd, att inventera egna 
hinder och att bearbeta dessa. Individen bearbetar skam- och skuldproblematik som hindrar 
tillfrisknande. 
 
Social bostad – vardagsstöd – efter beviljat bistånd i form av social bostad får man 
insats i form av vardagsstöd. Vardagsstödet syftar till att ge stöd så man uppfyller kraven som 
hyresgäst. I vardagsstödet ingår hjälp/stöd att söka lägenhet och sysselsättning. Stödet 
individanpassas. Individer som har denna insats har oftast en 
missbruk/beroendeproblematik. 
 
Våld i nära relation – Öppenvårdsenheten erbjuder stöd till  samtliga som varit 
involverade i våld i nära relation. Barnen erbjuds Trappansamtal som är en samtalsmetod 
riktad till barn. Den våldsutsatta ( oftast kvinnan ) erbjuds individuellt anpassat stöd. 
Våldsutövaren ( oftast mannen ) erbjuds individuellt anpassat stöd samt deltagande i grupp- 
verksamhet via Utväg i Borås. 
 
Återfallsprevention - Här får man hjälp att hitta verktyg för att förebygga återfall när en  
förändring påbörjats. Programmet är lämpligt vid beroende av alkohol, droger och/eller spel.  
Teori varvas med praktik. Innehållet fokuserar bland annat på:  Att känna igen sina 
risksituationer och varningssignaler på återfall samt att hantera sug och hitta fungerande 
strategier och alternativ.  
 
Socialt förebyggande arbete med barn och unga – tre behandlingsassistenter 
arbetar med socialt förebyggande arbete. Vi erbjuder gruppverksamhet såsom: skilda världar 
som är en gruppverksamhet för barn med separerade föräldrar, ledarskapsträning för 
tonårsföräldrar – föräldrar får tips och råd i hur de kan bemöta sina ungdomar i olika 
situationer, föräldrastöd till föräldrar med utländsk bakgrund.  De tre 
behandllingsassistenterna vistas mycket ute på skolorna. I nuläget är det mest på 
högstadieskolorna men målet är att successivt kunna fokusera på mellanstadiet för att 
förebygga problematik som i dag blir synlig på högstadiet. Detta arbete är i en uppstartsfas 
och kommer att utvecklas successivt. 
 
Vad det gäller unga med missbruksproblematik har en samverkan med MiniMaria nyligen 
påbörjats. MiniMaria kommer till Öppenvårdsenheten en gång i veckan och har då möjlighet 
att träffa ungdomar som vill ha hjälp och stöd för att komma ifrån sitt missbruk. 
 
Utöver ovanstående behandlingsutbud som finns att tillgå via Öppenvårdsenheten 
förekommer det att individer beviljas extern vård på behandlingshem.   Ca 5 individer om 
året blir beviljade extern vård.  



 

 

 
Motion missbruksvård i Ulricehamns kommun. 
  
I Ulricehamns kommun har vi stora problem med missbruk av narkotika, narkotikaklassade 
mediciner och alkohol. Droganvändandet har krupit ner i åldrarna och det finns problem med 
narkotikaförsäljning på både Stenbocksskolan och Tingsholmsgymnasiet.  
 
Narkotika och narkotikaklassade mediciner är lättillgängligt på Internet. Det mest 
förekommande är ett blandmissbruk. Med ett missbruk eller överbruk av narkotika, 
narkotikaklassade mediciner och alkohol ökar brottsligheten och det skapar ett utanförskap på 
arbetsmarknaden eller i skolan. I pandemins spår ser vi att unga män faller djupare och 
snabbare ner i narkotikamissbruk. Vi ser också att alkoholkonsumtionen hos vuxna har ökat 
på grund av dåligt psykiskt mående och vi ser att allt fler har ett riskbeteende. 
Missbruket kostar årligen stora summor skattepengar i riktade insatser. Kommunen går miste 
om skatteintäkter då många i personkretsen saknar arbete. Hela familjer “går sönder” och det 
sociala arvet ökar risken att fler i familjen faller in i missbruk. 
 
Vi i Socialdemokraterna anser att alla människor har samma värde, vi exkluderar inte någon. 
Vi tycker att Ulricehamns kommun behöver ta tag i missbruksvården så att alla kan få en 
chans till ett “normalt” liv med arbete eller studier, bostad och ett familjeliv där man kan 
känna sig trygg. 
I Ulricehamns kommun saknar vi Anonyma Narkomaner trots att vi har stora problem med 
tungt narkotikamissbruk. 
  
Härmed yrkar Socialdemokraterna: 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att revidera handlingsplanen för ANDT-förebyggande 
arbete utifrån dagens situation. 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att uppdatera kommunens hemsida med information om 
anonyma narkomaner, anonyma alkoholister m.m 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att utreda om det är möjligt att i samverkan starta upp 
självhjälpsgrupper. 
Att- Förvaltningen ges i uppdrag att utreda ett resurscenter för unga i missbruk eller riskbruk. 
  
  
Tommy Mårtensson(s)
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Svar på motion om strategi för klimatsmart byggande 
i Ulricehamn 
Dnr 2021/327 
 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning tillstrategin ”Strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor”, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 
227. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L), Adela Carlsson (L) och 
Klas Redin (S) att kommunfullmäktige ska ge förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram en 
strategi för klimatsmart byggande och att denna strategi ska kopplas till de riktlinjer/ 
strategier vi har när det gäller estetik/kultur och miljömål i övrigt.  
 
Kommunen har redan en strategi ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor”, 
antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 227, som innefattar strategi och mål för 
klimatsmart byggande. Under de tre år strategin har varit gällande har ett flertal åtgärd 
genomförts inom området klimatsmart byggande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-10 från kanslichef 
2 Motion om strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamn 
3 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning tillstrategin ”Strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor”, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 
227. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-02-10 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om strategi för 
klimatsmart byggande i Ulricehamn 
Diarienummer 2021/327, löpnummer 440/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning tillstrategin ”Strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor”, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 
227. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L), Adela Carlsson (L) och 
Klas Redin (S) att kommunfullmäktige ska ge förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram en 
strategi för klimatsmart byggande och att denna strategi ska kopplas till de riktlinjer/ 
strategier vi har när det gäller estetik/kultur och miljömål i övrigt.  
 
Kommunen har redan en strategi ”Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor”, 
antagen av kommunfullmäktige 2018-12-13, § 227, som innefattar strategi och mål för 
klimatsmart byggande. Under de tre år strategin har varit gällande har ett flertal åtgärd 
genomförts inom området klimatsmart byggande.  
  
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Eriksson (L), Adela Carlsson (L) och 
Klas Redin (S) att kommunfullmäktige ska ge förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram en 
strategi för klimatsmart byggande och att denna strategi ska kopplas till de 
riktlinjer/strategier vi har när det gäller estetik/kultur och miljömål i övrigt. 
 
Den 13 december 2018 antog kommunfullmäktige i Ulricehamn, § 227, ”Strategi för 
kommunens arbete med lokala miljöfrågor. I strategins avsnitt 9.3 (sidan 13) utpekas vad 
som ska prioriteras inom området ”Infrastruktur och bebyggd miljö”. Den fjärde 
prioriteringen lyder ”Kommunen bör sträva efter ett ökat inslag av miljö- och klimatvänligt 
byggande”. Den sjätte prioriteringen lyder ”Kommunen kan som beställare, byggherre och 
hyresgäst ställa miljö- och hållbarhetskrav”. 
 
Med detta som utgångspunkt har förvaltningen och de kommunala bolagen sedan 2018 på 
olika sätt arbetat för att uppfylla strategins mål. Här ges några exempel på hur förvaltningen 
arbetat. 
 
För att öka inslaget av miljö- och klimatsmart byggande arbetar miljö- och samhällsbyggnad i 
markanvisningar med att bedöma anbud utifrån ett hållbarhetsperspektiv.  
I markanvisningstävlingen på ”Handelsträdgården” används kriterier som till exempel: 
 

 ”Tävlingsbidrag präglade av ett hållbarhetsperspektiv med låg livscykelbelastning vad 
gäller ekonomi, miljö, energi, drift och sociala aspekter samt byggnation med 
träkonstruktion premieras.” 

 ”Tävlingsbidrag som utformas med beaktande av miljömässiga val avseende 
exempelvis byggmaterial, energilösningar, tekniska lösningar och drift premieras.”  



 
 
 
 
  2021/327, 440/2022 2(2) 

Inom sektor miljö- och samhällsbyggnad ställer byggenheten i samband med rivningslov krav 
på återbruk av rivet byggmaterial. 
 
I kommunens egna fastigheter arbetar fastighetsenheten inom sektor service på många olika 
sätt inom ramen för klimatsmart byggande, till exempel:  

 Gällstadgården har projekterats fram som en träbyggnad med endast bottenbjälklag i 
betong. 

 Ryttershov och nya stadsbiblioteket uppfyller kraven för ”gröna lån” dvs 20 % lägre 
energiförbrukning än byggreglerna. 

 Ny F-6 skola projekteras enligt miljöbyggnad silver.  
 Möjlighet att använda solceller som energikälla utreds i alla nybyggnationer samt i 

samband med renoveringar och ombyggnationer.  
 
STUBO jobbar med miljö- och klimatfrågan i alla delar av sin verksamhet – både byggande 
och förvaltning. Här är några exempel: 

 Mål finns för el-förbrukning, total energiförbrukning, vattenförbrukning, utfasning av 
fossila bränslen i transporter samt hur solel-produktionen ska öka. 

 I byggprojekt försöker STUBO hitta den bästa lösningen för den aktuella 
byggnationen. På Sanatorievägen har två hus byggts där energieffektiviteten är 
uppgraderad i klimat-skalet och i värmesystemet samt att husen är försedda med sol-
celler. Husen är klassade som en grön investering. På Parkrosgatan är kraven på 
isolering höga och husen förses med hybridsol-celler där solcellerna kyls för att öka 
verkningsgraden och värme från solcellerna används för att värma borrhålen för 
bergvärmen vilket höjer verkningsgraden i värmesystemet. 

 
Med detta som bakgrund bedömer förvaltningen att det redan finns en politiskt beslutad 
strategi med prioriteringar och mål för klimatsmart byggande. En ny strategi inom samma 
område anses därför överflödig. Under de tre år som strategin varit gällande har 
förvaltningens arbete haft god utveckling. Många åtgärder har genomförts eller håller på att 
genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamn 
2 Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor 
 
Beslutet lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 
 

Lena Brännmar Ola Alinvi 
Kanslichef Miljöstrateg 
Kanslifunktionen Strategi- och utvecklingsenheten 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen  



Strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamn. 
 
Allt fler kommuner tar nu fram strategier för att bli fossilfria inom något eller några 
decennier. Ett av de viktigaste områdena är husbyggandet som idag ofta svarar för 
hälften av CO2-utsläppen i en stad.  

Genom att ersätta betong, stål och plast med trä kan man reducera betydande delar 
av koldioxidutsläppen . Nya tekniker med KL-trä (korslimmat) påskyndar 
utvecklingen. 

Samtidigt arbetar betong- och stålindustrin intensivt med att sänka sina utsläpp av 
växthusgaser i sin tillverkning. För att tillvarata fördelarna i respektive material byggs 
nu allt fler hybridhus där bottenvåningar och hisschakt är i betong och resten av 
husstommen i trä.  

I Ulricehamn byggs många mindre hus i trä medan högre hus nästan alltid byggs i 
betong. Vi anser att detta beror på att det saknas en strategi för hållbart och 
klimatsmart byggande. 

Eftersom så många kommuner redan har beslutat om strategier för klimatsmart 
byggande finns det mycket erfarenhet att ta del av. En enkel sökning på internet visar 
på dokument från kommuner som Växjö, Skövde, Göteborg, Skellefteå, Järfälla, 
Söderhamn mfl. Vi behöver alltså inte uppfinna hjulet själva… 

En strategi för klimatsmart byggande kan t ex innehålla följande: 

- Strävan efter fossilfritt byggande av skolor, förskolor, särskilda boenden mm 
(se t ex Hoppet i Göteborg som blir färdigt i år) 

- Sätta mål i ägardirektiven till kommunala bostadsbolaget om minst 50% trä i 
nya bostadshus och kontor 

- Vid markanvisningar ställa krav på (i möjligaste mån) fossilfritt byggande av 
bostäder och lokaler 

- Föra dialog med alla byggherrar om kommunens målsättning när det gäller 
fossilfritt byggande/drift. Dialogen dokumenteras 

- Bli medlem i Trästad Sverige för ökad kunskap 

Liberalerna och Socialdemokraterna i Ulricehamn yrkar därför att Kommunfullmäktige 
ger förvaltningen i uppdrag att snarast ta fram en strategi för klimartsmart byggande. 

Denna strategi kan gärna kopplas till de riktlinjer/strategier vi har när det gäller 
estetik/kultur och miljömål i övrigt. 

 

Liberalerna    Socialdemokraterna  

Roland Eriksson Adela Carlsson  Klas Redin
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1 Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 att tillsätta en tillfällig beredning med uppdrag att 
ta fram en strategi för hur kommunen ska driva arbetet med miljöfrågor. Strategin ska ange 
de inriktningar som är av störst betydelse för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
hållbart miljöarbete som samtidigt främjar kommunens utveckling och tillväxt. 

Beredningens uppdrag var att ta fram en strategi som konkretiseras i 3-4 strategiområden 
utifrån de nationella miljökvalitetsmålen och kommunens senast antagna översiktsplan. 
Beredningens förslag till styrdokument ger ramar och metoder för kommunens arbete med 
miljöstrategiska frågor genom att ange en inriktning grundad på väl avgränsade 
prioriteringar och vägval. 

2 Syfte 
Syftet med strategin för kommunens arbete med lokala miljöfrågor är att skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling av hela kommunen, samtidigt som kommunen ska ges förutsättningar att 
växa. Strategin ska förtydliga kommunens utgångspunkt och viljeriktning samt vara ett 
vägledande dokument för det fortsatta arbetet med miljöfrågor.   

Den antagna strategin ska ligga till grund för en handlingsplan, där uppdrag, mål, åtgärder 
och insatser för att förverkliga strategin presenteras och ansvar för arbetet och uppföljning 
fördelas inom förvaltningen.  

3 Beredningens ledamöter 
Arne Fransson (MP) Beredningsledare 

Ingvar Ideström (M) Vice beredningsledare 

Jan Brobjer (S) Beredningsledamot  

Torbjörn Brandhill (L) Beredningsledamot 

Frida Edberg (KD) Beredningsledamot 

Karin Eliasson (C) Beredningsledamot 

Erica Grenås (V) Beredningsledamot 

Amke Hektor (S) Beredningsledamot 

Rebecca Ramnelid (C) Beredningsledamot 
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4 Inledning 
Hotet mot klimatet är globalt. Nationella klimat- och miljömål har fastställts av riksdag och 
regering. Kommunen har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö 
och enligt riksdagen ett övergripande ansvar för att uppnå de nationella miljömålen, samt 
främja en hållbar utveckling. Därför är det viktigt att kommunen föregår med gott exempel 
och samtidigt underlättar för företag, föreningsliv och enskilda att bidra till en hållbar 
utveckling och uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen.   

Ulricehamns kommun har ett övergripande mål om att det år 2020 ska finnas 25 000 
invånare i kommunen. Som tillväxtkommun står Ulricehamns kommun inför flera 
utmaningar och möjligheter där det är viktigt att det bedrivs ett arbete med miljöstrategiska 
frågor för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen och de regionala tilläggsmålen. Det 
miljöstrategiska arbetet är också av stor vikt för att Ulricehamn även i fortsättningen skall 
vara en attraktiv plats att bo och verka på. Arbetet med miljöstrategiska frågor bidrar till att 
stärka företagens konkurrenskraft, gynnar invånarnas hälsa och välbefinnande samt bidrar 
till hållbara livsbetingelser för djur- och växtliv.   

5 Utgångspunkter och förutsättningar 
Nationella och regionala mål 
I Sverige finns det formulerat ett nationellt generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 
24 etappmål. Dessa lägger grunden för det nationella arbetet med miljöfrågor. Riksdagen 
definierar generationsmålet som: 

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser." – Naturvårdsverket. 

Generationsmålet ska genomsyra allt miljöarbete i Sverige. De 16 miljökvalitetsmålen 
beskriver det läge som ska eftersträvas, alla 16 miljökvalitetsmål är inte aktuella i 
Ulricehamns kommun då vissa är kopplade till specifika miljöer som inte förekommer i 
kommunen.  Vidare beskriver de 24 etappmålen steg på vägen i uppfyllelsen av 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Utöver de nationellt beslutade målen finns det 
också regionala tilläggsmål för Västra Götaland som beskriver regionala särdrag och 
områden i regionen som kan kräva särskilda insatser. De regionala tilläggsmålen belyser 
närmare vad som behöver uppnås i regionen för att uppnå de nationella målen. De regionala 
tilläggsmålen inkluderar bland annat mål om att minimera klimatpåverkan från 
konsumtionen, ökad andel ekologisk konsumtion, minskning av farliga ämnen, ökad 
biologisk mångfald.1 

Regeringen har beslutat om ett etappmål inom miljömålssystemet som går ut på att ”senast 
år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara 

 
1 För utförligare läsning se Regionala miljömål för Västra Götaland, Rapport 2015:50, Länsstyrelsen Västra 
Götalands län. 
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allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägningar och 
andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.” – Naturvårdsverket. 

Översiktsplan för Ulricehamns kommun 
Den översiktsplan som ligger till grund för arbetet med strategin antogs av 
kommunfullmäktige 2015-10-29. I översiktsplanen identifieras fem fokusområden2 som är av 
särskild vikt för att uppnå kommunens vision för år 2030 om en attraktiv hållbar utveckling 
av kommunen där livet i Ulricehamn kännetecknas av hälsa, välbefinnande, trygghet och 
livskvalitet.  För att uppnå visionen är det också viktigt att det finns en balans mellan 
ekonomiska, ekologiska och sociala/kulturella värden.  

Inom de fem fokusområden som identifieras i översiktsplanen har beredningen särskilt tagit 
fasta på att resurserna i kommunen ska tas tillvara och användas på bästa sätt bland annat 
genom att det i Ulricehamn ska produceras en betydande del miljöanpassad energi, 
avfallsmängden ska minska och att återanvändning och återvinning underlättas. 
Fokusområdena identifierar att det är viktigt att bebyggelse som uppförs ska vara energisnål 
och miljöanpassad och att det finns ett sammanhängande cykelnät. 

I översiktsplanen återfinns kommunens energi- och klimatstrategi.  Energi- och 
klimatstrategin tar upp flera målsättningar som finns för kommunen inom området bland 
annat gällande ökning av biogasproduktion och energieffektiviseringar inom den kommunala 
verksamheten.  

Nuläge och förutsättningar  
Ulricehamns kommun saknar en strategi för arbetet med lokala miljöfrågor och har inga 
kommunala miljömål. Flera av kommunens styrdokument på miljöområdet behöver 
uppdateras och revideras då de är gamla och utdaterade. Strategin för kommunens arbete 
med lokala miljöfrågor blir därför en viktig pusselbit i att forma Ulricehamns uppdaterade 
styr- och ledningssystem inom miljöområdet och skapar möjligheter för Ulricehamn att 
kraftsamla inom miljöområdet.  

Utifrån det arbete som bedrivs i kommunen idag, uppföljningen av de tidigare kommunala 
miljömålen och det gröna bokslutet från 2015 konstaterar beredningen att kommunen 
uppnått målen och/eller gjort stora framsteg inom arbete med: 

 Fossilfri uppvärmning av kommunala fastigheter.  

 Användningen av miljömärkt el.  

 Andel inköp av ekologiska livsmedel. 

 Grön flagg på skolor och förskolor. 

 
2 Människan – Det är vi som bor och verkar i kommunen som är drivkraften i utvecklingen; Resurser – 
Resurshushållning blir allt viktigare i ett globalt perspektiv för att balansera utveckling och resurser; Robusthet – 
Robusta strukturer gör oss mindre sårbara; Bebyggelseutveckling – Ny bebyggelse för bostäder och verksamheter 
är en förutsättning för ökad befolkning; Kommunikationer – Tillgängligheten är avgörande för kommunens 
utvecklingsmöjligheter. 
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 Utbyggnad av gång- och cykelvägar. Det finns cirka 5 meter cykelväg per invånare 
vilket innebär att Ulricehamns kommun ligger på fjärde plats i Sverige när det gäller 
meter cykelväg per invånare. 

 Påbörjad planering av nytt reningsverk med modern teknik. 

Inom följande områden har beredningen konstaterat att kommunen inte eller endast delvis 
nått uppsatta mål och att det finns förbättringsmöjligheter i arbetet: 

 Användning och etablering av solenergi. 

 Förnyelsebara drivmedel i den kommunala organisationen. Ulricehamns Energis 
maskinpark drivs idag av HVO-diesel. 

 Minimering av avfallsmängden, sortering, återbruk och kompostering. 

 Deltagande i miljörelaterade projekt likt Skogen i skolan. 

 Byggnadsteknisk miljömedvetenhet och energivänlig byggnation. 

 Dagvattenhantering och enskilda avlopp.  

Under hösten 2017 kommer en miljöstrateg att finnas på plats inom den kommunala 
organisationen för att utveckla och driva kommunens och de kommunala bolagens miljö- och 
hållbarhetsarbete. Inom kommunen pågår också ett arbete med att ta fram riktlinjer för 
naturvård och ekosystemtjänster samt att ta fram en avfallsplan.  

 

6 Tillvägagångsätt 
Inledningsvis tog beredningen ställning till vilka miljöfrågor Ulricehamns kommun kan 
påverka. Vissa viktiga miljöfrågor prioriterades bort då de helt eller delvis ligger utanför 
kommunens ansvarsområde. Det gäller bland annat globala processer som påverkar klimatet 
eller nationella folkhälsofrågor.  

Beredningens diskussion om strategin har utgått från att hotet mot vårt klimat är globalt. De 
nationella klimat och miljömålen fastställs av riksdag och regering men det är på lokal nivå 
som kommunen har ett ansvar att bidra till att målen uppnås. Näringslivet och enskilda 
organisationer är centrala aktörer i detta arbete. Kommunen ska underlätta för företag, 
föreningsliv och enskilda att bidra till att Ulricehamn uppnår dessa miljömål.  

Beredningens medborgardialog har bestått av att beredningen träffat invånare under 
höstmarknaden, vid besök på skolor och på träffpunkten Oasen. Beredningen har också 
mottagit synpunkter från olika företag och organisationer och bjudit in dessa att delta på 
beredningssammanträden.3 En allmän inspirationsföreläsning om hur Jönköpings kommun 

 
3 Beredningen har bland annat varit i kontakt med; Ulricehamns Energi AB, Näringsliv Ulricehamn AB, Hökerum 
Fastigheter, Bygg Arvid, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen i Västra Götaland, Lerums kommun, 
Vårgårda kommun, Jönköpings kommun och Borås kommun. 
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arbetar med avfall och sopsortering hölls på stadsbiblioteket i Ulricehamn under vårvintern 
2017. En viktig del av dialogen har också varit den enkät som beredningen utformat för att få 
reda på vilka miljöfrågor som är viktiga för Ulricehamnarna. Enkäten fanns tillgänglig på 
biblioteken i kommunen samt på kommunens hemsida. Enkäten hade cirka 300 svarande. 
Beredningen noterade att de områden där flest synpunkter inkom rörde avfall, livsmedel, 
konsumtion, dricksvatten och återbruk. Bild 1 illustrerar utfallet i frågan ”Vilken eller vilka 
miljö- och hållbarhetsfrågor tycker du är viktigast i Ulricehamns kommun?”. 

Bild 1: Diagram från slutrapport Enkät: Viktiga miljöfrågor i Ulricehamns kommun. 

Utöver dialogen med invånarna har beredningen bjudit in representanter från andra 
kommuner, deltagit i regionala möten och konferensen ”hållbar kommun” där olika 
framgångsrika resultat belystes av såväl kommunala företrädare som företag verksamma 
inom området. Beredningen har fört en dialog med företag inom byggnads- respektive 
avfallsområdet. Vid beredningens sammanträden har erfarenheterna kontinuerligt 
diskuterats och förankrats. Avsikten har varit att samtliga deltagare skall ha en bred 
överblick och förståelse av området med syfte att enas kring utformningen av strategin. 
Beredningen har till viss del också fört diskussioner på en mer detaljerad nivå. 
Diskussionerna har bland annat rört hur strategiområdena kan uppnås. Detta 
tillvägagångsätt har inneburit att praktiskt framkomliga vägar och möjligheter har kunnat 
diskuteras och utvärderas inom beredningen. Värdefulla synpunkter tillsammans med 
lyckade erfarenheter har kunnat läggas till grund för en målbild för såväl strategin som det 
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framtida miljöarbetet. Tillvägagångsättet har varit fruktbart och gynnat såväl 
arbetsprocessen som slutresultatet. En del av dessa tankar har sammanställts i en bilaga (se 
Bilaga 1 Idébank) innehållande såväl mål som åtgärder för att uppnå strategin. Tanken med 
dessa uppslag är att de kan tjäna som exempel vid upprättande av en handlingsplan för 
kommunens miljöarbete.  

7 Framgångsrecept ur omvärldsanalysen 
Beredningen har genom en omvärldspaning tagit lärdom av andra aktörer och kommuner 
som är framgångsrika inom arbetet med miljöfrågor. Exempel på kommuner som kommit 
långt i sitt miljöarbete är Lund, Helsingborg, Hudiksvall, Lerum, Växjö, Gävle och Västerås 
för att bara nämna ett fåtal. Ett omfattande arbete inom området bedrivs inom Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) samt inom föreningen FAH4 Kommunerna och miljön. 

Kommuner som aktivt driver och förankrar miljö- och hållbarhetsarbetet når framgång. 
Kommunala förvaltningar och bolag använder sig av miljöledningssystem och följer upp och 
utvärderar uppsatta mål. Flera kommuner arbetar med miljöbedömningar inom de 
kommunala beslutsprocesserna och avsätter resurser för att delta i projekt eller vidtar 
åtgärder som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Kommuner agerar som ett 
gott exempel som beställare eller utförare i den egna verksamheten. Det finns exempel på 
kommuner som har permanenta beredningar eller styrgrupper knutna till kommunstyrelsen, 
till exempel har Helsingborgs kommun en permanent livskvalitetsberedning under ledning 
av ett kommunalråd. Andra exempel är att kommuner regelbundet samlar representanter 
från alla delar av sin verksamhet för att sprida framgångsrecept och att gemensamt lösa olika 
miljöfrågor.  

En annan framgångsfaktor för ett lyckat miljöarbete är kommuninvånarnas delaktighet. För 
att uppmuntra kommuninvånarna till att engagera sig påpekar flera kommuner att 
information och kommunikation är centralt. Det ska vara lätt för kommuninvånarna 
att göra rätt. Kommunens arbete bör därför sträva efter att vara informativt och 
lättillgängligt för kommuninvånarna. På sikt kan det innebära att ”miljö- och 
hållbarhetstänket” bland kommunens invånare stärks och befästs. Ett led i detta arbete skulle 
kunna vara att kommunen med jämna mellanrum genomför en medborgarenkät med fokus 
på miljöfrågorna. 

8 Miljöstrategisk målbild  
Genom utvecklat miljöarbete och god hushållning med naturresurser ska Ulricehamn vara i 
framkant som en ekologisk hållbar kommun. Arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor 
inkluderas tydligt i översiktsplanearbetet som kommunicerande processer vilka ständigt 
utvecklas.  
 
För att långsiktigt lyckas med miljöarbetet ska följande arbetssätt och metoder användas: 

 
4 FAH, Förbundet för allmänt hälsoskydd. 
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 Miljö- och hållbarhetsarbetet ska drivas och förankras i hela den kommunala 

organisationen. Förvaltningen och bolagen ska ha ett miljöledningssystem. 
Kommunen ska i miljöarbetet formulera mätbara och tidsbestämda mål som följs upp 
årligen.  

 
 I förslag till kommunala beslut ska ingå en miljöbedömning utifrån nationella och 

lokalt uppsatta miljömål. 
 

 Kommunen ska söka nationella och regionala medel samt avsätta egna resurser för 
sådana åtgärder som underlättar omställningen till ett hållbart samhälle och som 
bidrar till att förebygga miljöförstöring och negativ miljöpåverkan i kommunen. 

9 Strategiområden 
Beredningen har prioriterat följande fyra strategiområden som tillsammans är avgörande för 
att kommunen ska uppnå resultat inom miljö- och hållbarhetsarbetet. Strategiområdena 
gynnar hela kommunen, den kommunala verksamheten, företag, invånare och besökare.  

9.1 Energi och transporter 
Varför är frågan viktig för Ulricehamns kommun?  
Transporter spelar en viktig roll för att tillgodose näringslivets behov, kommunens 
verksamhet samt invånarnas möjligheter att ta sig till jobbet, uträtta ärenden och ägna sig åt 
fritidsaktiviteter. Transportsektorn står inför stora utmaningar för att långsiktigt klara 
samhällets behov av tillgänglighet på ett hållbart sätt. Våra resor och transporter leder idag 
till utsläpp som påverkar klimatet.  Motorfordonstrafiken orsakar också negativa effekter i 
form av trängsel, luftföroreningar och buller. Ulricehamns kommun behöver ta sig an de 
utmaningar som transporter skapar och fokusera på att dessa blir fossilfria. 

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdets önskvärda inriktning är att kommunens verksamheter ska vara fossilfria 
senast år 2025. 

Vad ska prioriteras? 
Följande områden är viktiga att prioritera: 

 Energieffektivisering i offentliga inrättningar och installation av solceller. 

 Upphandling av kommunala transporter, fordon och bränsle. 

 Hållbar och säker energiförsörjning för kommunens invånare. 

Så tyckte medborgarna:5 
 
Solceller i offentliga inrättningar. 

 
5 Citat från medborgarenkäten, höstmarknaden och övrig medborgardialog. 
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En sak kommunen måste utveckla är användandet av solceller i egna verksamheten och 
genom det stimulera företag och enskilda att följa efter och också satsa. Laddstolpar för 
elbilar är en annan sak som måste finnas god tillgång till i kommunen för att möta den 
kommande "elbilsrevolutionen". Miljö-, hållbarhets- och klimattänk ska känneteckna den 
fortsatta utvecklingen i Ulricehamns kommun. 
 
Tycker att en enkel och viktig sak är hur kommunen erbjuder, eller snarare inte erbjuder, 
möjlighet att lämna komposterbart avfall för att kunna producera tex biogas. Idag finns 
inte den möjligheten vilket det gör i de flesta andra kommuner, i många sedan länge. Det 
borde inte vara så svårt att erbjuda den möjligheten, om inte annat i alla fall genom 
samarbete med någon grannkommun. Det blir en stor andel av hushållsavfallet som skulle 
kunna komma till nytta men som istället bara förbränns. En relativt enkel insats för 
kommunen som skulle uppskattas av både invånare och miljö. 
 
Gratis busstrafik för pensionärer från 65 år. 

9.2 Livsmedel, konsumtion och avfall 
Varför är frågan viktig för Ulricehamns kommun?  
Den livsstil och det konsumtionsmönster av varor och tjänster som finns idag leder till 
klimatpåverkan och utsläpp av giftiga ämnen. Genom att enbart köpa det som verkligen 
behövs och genom att återanvända och återvinna går det att minimera den miljöpåverkan 
som dagens livsstil och konsumtionsmönster ger upphov till. Nödvändiga inköp ska vara 
långsiktigt hållbara och miljömedvetna. All konsumtion ger upphov till avfall. Avfallet i ett 
hållbart samhälle tas tillvara och återvinns. 

Avfallsfrågorna utmärkte sig som det område som invånarna ansåg vara mest angeläget. 
Särskilt frågan om insamling och omhändertagande av matavfall framhölls.  

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdet önskvärda inriktning är att Ulricehamn kommun ska befinna sig högst upp i 
avfallstrappan. Därför bör kommunen arbeta för att bryta de linjära resursflödena och ersätta 
dessa med cirkulära resursflöden.  



 
 
 
 

12

 
Bild 2 Avfallstrappan, Illustration Lidköpings kommun. Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas om hand, i första 
hand ska vi minimera och förbygga att avfall uppstår genom medveten konsumtion. Om avfall uppstår ska det 
återanvändas och komma någon annan till del. Om återanvändning inte är möjligt ska materialet återvinnas. Om 
återvinning inte är möjligt ska energin utvinnas och i sista hand om inget alternativ kvarstår ska avfallet 
deponeras. Ovanstående bild illustrerar principerna i avfallstrappan. 

  

Vad ska prioriteras? 
 Upphandling av ekologiskt hållbara samt lokalt och hållbart producerade livsmedel 

till kommunala verksamheter. 

 Sortering av matavfall vid sophämtning, exempelvis genom separata kärl, viktigt 
främst i tätort.  

 Organiskt avfall ska användas som en resurs för energiutvinning och en bas för 
kretsloppsanpassning t.ex. biogas.  

 Farliga kemikalier ska minimeras, särskilt i barns miljöer. Ulricehamn ska eftersträva 
att vara en giftfri kommun. Att bli en giftfri kommun innebär arbete med systematisk 
utfasning av farliga kemikalier. En del i arbetet är att ta fram en kemikalieplan.  

 Återbruk och återvinning ska främjas och utvecklas inom kommunen exempelvis på 
återvinningscentralen.  

 En utvecklad reningsteknik av avloppsslam är av avgörande betydelse för att 
kretsloppssystemet ska fungera genom att organiskt avfall återförs till kretsloppet. 
Avloppsslammet måste därför kvalitetssäkras. 
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Så tyckte medborgarna: 
Livsmedel ska endast köpas in som är producerade enligt svensk lagstiftning och svenska 
djurlagar. I första hand svenskproducerad mat, med lite antibiotikaanvändning. 

Mina barn skall inte äta mat på dagis/förskola, som jag skulle få fängelse och djurförbud 
för att producera. De skall heller inte gödas med antibiotika genom maten när de är i 
förskola/skola. Det finns många producenter runt Ulricehamn som producerar både kött, 
mjölk, ägg, grönsaker m.m. varför inte använda denna mat? Mindre kemikalier, 
antibiotika och bättre djurhållning dessutom bidrar det med fler arbetstillfällen utanför 
centralorten. 

Att kommunen prioriterar närproducerat i upphandlingar. 

Ekologisk mat och närproducerat är viktigt för mig för att köper man t ex grönsaker från 
andra länder måste de transporteras och då släpper man ut avgaser. 

Saknar sortering av komposterbart avfall i hemmet. 

Vi som bor i ytterkanterna av kommunen skulle gärna ha sopsortering på närmare håll. 
Kan inte vara bra för miljön att behöva åka långt för att återvinna sina sopor. Glöm inte 
oss på landsbygden, vi finns också!!! 

 

9.3 Infrastruktur och bebyggd miljö 
Varför är den här frågan viktig i Ulricehamns kommun?  
Byggnader och infrastruktur innebär miljö och klimatpåverkan såväl i planering, uppförande, 
användning och avveckling. Planering för byggnader och infrastruktur behöver vara 
långsiktigt hållbar. En långsiktig infrastruktur ger en förbättrad attraktionskraft för 
kommunen som bostad- och etableringsort. 

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdets önskvärda inriktning är att Ulricehamn kommun ska arbeta för att 
förvaltningen och de kommunala bolagen ska bygga med resurssnåla och sunda material och 
metoder. En välutvecklad kollektivtrafik ska eftersträvas i hela kommunen. 

Vad ska prioriteras? 
 Infrastruktur som minskar tung trafik genom tätorterna. 

 Cykelinfrastrukturen i hela kommunen ska utvecklas till att vara Sveriges bästa, det 
ska finnas säkra gång- och cykelvägar till kommunens skolor. 

 Flexibla lösningar i kollektivtrafiken som gynnar hela kommunen ska utvecklas. 

 Kommunen bör sträva efter ett ökat inslag av miljö- och klimatvänligt byggande. 

 Taxor och avgifter kan konstrueras för att fungera som styrande incitament.  
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 Kommunen kan som beställare, byggherre och hyresgäst ställa miljö- och 
hållbarhetskrav. 

Så tyckte medborgarna: 
Det borde finnas cykelvägar, det borde finnas cykelvägar ut till stallet så kan föräldrar 
jobba istället för att skjutsa ut stallvärdarna. 

Ordna för mer bussförbindelser väster om stan... Vi boende på denna sidan är numer 
tvungna att köra bil. Det fanns tidigare möjlighet att åka med 200 bussen, men inte 
längre... Kör man en mil kan man lika gärna köra tre. 

”Bor strax utanför Ulricehamns centrum... Alltså i Brunn. Och då tycker inte vi att vi bor 
långt bort. Men ni måste fullständigt glömt bort oss här på andra sidan sjön. Bilarna här 
går verkligen i skytteltrafik. Finns inte en enda buss som man kan åka med. Buss 71 gick 
runt brunn kyrka den lilla rättöversvägen för länge sedan. Varför kan ni inte göra det nu 
också, och att den går regelbundet runt här. Tror faktiskt att folk skulle åka mer buss bara 
det går bussar. Inte bara ett par gånger om dagen utan oftare och att det även går på 
kvällar lite senare och på helger när folk vill komma hem när man varit ute och roat sig. 

Bättre cykelbanor, underlätta cyklandet. 

Angående trafiksituationen på Marbäcksvägen/Strandvägen. Det har blivit allt värre med 
åren. Byggandet av motorvägen och nya industriområden har dessutom inneburit 
ytterligare belastning av den tunga trafiken som hämtar sitt grus från bergtäkten i 
Marbäck. Det är knappast tyst en minut under den tiden Det är väl känt hur buller menligt 
påverkar hälsan. Från Willys och söderut till Skottek får man väl anse att stadsdelen är ett 
villaområde. Förr, när biltrafiken inte var så intensiv var det kanske lättare att kombinera 
detta med en genomfart, men med dagens intensitet så är det ingen lämplig kombination. 

 

9.4  Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
Varför är den här frågan viktig i Ulricehamn?  
En levande och rik natur med stor biologisk mångfald och väl fungerande ekosystemtjänster 
är en förutsättning för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster beskriver relationen mellan 
människa och natur. Naturen tillhandahåller tjänster som exempelvis, vattenrening, 
pollinering och möjligheter till rekreation(se bild 3). Trots att ekosystemtjänsterna är 
grunden i vår välfärd är de ofta osynliga i viktiga samhällsbeslut. Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster behöver därför skyddas, bevaras och utvecklas såväl i landsbygdsområden 
som i tätortsmiljöer.   



 
 
 
 

15

 
Bild 3 Kategorisering av ekosystemtjänster, Illustration, Naturvårdsverket. 

 
Genom att skydda, bevara och utveckla den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna 
skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen.  Med en ökande 
befolkning och en ökad exploatering är det viktigt att den biologiska mångfalden och 
ekosystemtjänsterna inte utarmas. Detta måste särskilt beaktas i tillväxtkommunen 
Ulricehamn. Där de miljöer och värden som bidrar till kommunens attraktivitet bland annat 
finns i den levande landsbygden, rekreations- och friluftsmöjligheterna samt de värdefulla 
natur-, kultur- och odlingslandskapen.  

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdets önskvärda inriktning är att utveckla jord- och skogsbrukslandskapet i 
kommunen. Det mosaikartade landskapet hyser växter och djur som är av stort värde för den 
biologiska mångfalden och därmed förmågan att producera ekosystemtjänster.   

Vad ska prioriteras? 
 Ekosystemtjänster ska vägas in i alla beslut.   

 Kompensatoriska åtgärder ska vidtas där ekosystemtjänster hotas till exempel i 
tätbebyggt område där parkmark eller grönytor tas i anspråk. 

 

Så tyckte medborgarna: 
Det finns ett behov av fiskpassager för nedströmsvandring mot Åsunden. 

Som kommuninvånare saknar jag arbetet med ekosystemtjänster och hållbar utveckling 
över hela kommunen. En liten kommun med begränsade medel behöver göra mesta möjliga 
av dem, arbeta med och vårda de ekosystemtjänster vi har istället för att tvingas lägga 
pengar och resurser på att ersätta dem i efterhand. Tre grundbehov finns för att vi ska 
kunna bo här: vatten vi kan dricka, luft vi kan andas utan att riskera vår hälsa, och mark 
som kan brukas. Det är betydligt mer resurseffektivt att ha koll på hur de här tre 
basbehoven påverkas av kommunens utveckling än att exploatera först och få notan sedan. 
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Insatser behöver göras för att skydda Åsunden och dess naturvärden inklusive fiskbestånd! 

Åsundens vattenkvalitet är under risk. Åtgärder behöver vidtas. Det gäller dels utsläpp 
utefter Ätran och runt Åsundens stränder, men även insatser som att minska 
fritidsbåtarnas negativa påverkan. Tvåtaktsmotorer säljs inte längre och bör således fasas 
ut från sjön. Visionen bör vara att endast tillåta eldrivna motorer på sikt. 

10 Referenser 
Länsstyrelsen, Regionala miljömål för Västra Götaland, 2015:50. 

Miljömål.se, www.miljomal.se 

Naturvårdsverket, www.naturvårsverket.se 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, www.skl.se 

Västra Götalands regionen, www.vgregion.se 
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Lidköpings kommun, Illustration, Avfallstrappan, 2017. 
https://lidkoping.se/boende-och-miljo/avfall-och-atervinning/vart-framtida-
sorteringssystem/avfallstrappan/#https%3A%2F%2Flidkoping.se%2Finnehall%2F2016%2F
06%2FAvfallstrappan_web.jpg 

Naturvårdsverket, Illustration, Kategorisering av ekosystemtjänster, 2017. 
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/ekosystemtjanster/vad-ar-ekosystemtjanster/kategorisering-ekosystemtjanster.jpg 
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Bilaga 1 Idébank  
Nedanstående tankar och idéer har påträffats, uppkommit och diskuterats under 
beredningsarbetet. Dessa kan fungera som en inspiration i kommunens fortsatta arbete. 

Energi och transport 
 Förnya kommunens energiplan. 

 Sätt mål för att driva fram energieffektiva produkter och tjänster genom tufft ställda 
upphandlingskrav. Ställ krav på fossilfria transporter vid upphandling. 

 Sätt ambitiösa miljö- och energimål vid större ombyggnationer eller renoveringar av 
kommunalägda bostäder och lokaler. 

 Prioritera arbetet med elfordon och eldriven kollektivtrafik. Användning av 
biobränslen ska gynnas i planering och verksamhet. 

 En plan för en cykelinfrastruktur för invånare och besökare bör upprättas.  

 Utveckla kollektivtrafiken genom ett tätare samarbete med regionen. Sträva efter att 
kommunen ska få bättre linjedragningar inte minst på landsbygden. 
Närtrafiksystemet är ett bra exempel och kan utvecklas vidare. Sträva efter eldrivna 
bussar i stadstrafik. 

 Samarbeta med regionen om smartare resor. Resenärer ska kunna kombinera 
kollektivtrafik och cykel. 

 Delta i projektet Sol i Väst. 

 Delta i projektet Minimeringsmästarna. 

 Delta i nätverk som Sveriges Ekokommuner och/eller Klimatkommunerna. 

 Förmånscyklar för anställda likt Borås och Jönköping för att uppmuntra fler att ta 
cykeln och föregå med gott exempel. 

 Tillämpa alltid behovsbaserad ventilation och belysning i kommunala lokaler. 
Kommunen bör anta Belysningsutmaningen. 

 Kommunverksamheternas bilar bör senast 2021 vara utbytta till elbilar och 
biogasbilar.  

 Renovera och bygg klimatsmarta skolor med närvarostyrd belysning och ventilation, 
snålspolande toaletter och solpaneler på taken. 

 Installera närvarostyrd belysning på gång- och cykelvägar, det spar energi och gynnar 
fladdermöss. 

 Se över möjligheterna för laddning av elbilar och sök pengar från Klimatklivet. 
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Livsmedel, konsumtion och avfall 
 Kommunen kan tillsammans med andra närliggande kommuner ge småskaliga 

livsmedelsleverantörer möjlighet att leverera produkter till kommunal verksamhet via 
en samordnad varudistribution. 

 Uppmuntra till direkthandel med lokalproducerad mat genom s.k. rekoringar. 

 Ställa krav på miljömässig hållbarhet när produkter och tjänster upphandlas. 

 Minskar andelen oönskade kemikalier i förskolor och skolor. Ge pedagoger och barn 
ökade kunskaper om hälsa, miljö och konsumtion och lägga grunden för ett hållbart 
samhälle genom att förskolan blir en giftfri miljö. Kommunen kan delta i projektet 
Giftfri förskola. 

 Ta fram en åtgärdsplan avseende mikro- och makroplaster. Förekomst och spridning 
ska minimeras genom ökade renhållningsåtgärder m.m. 

 Använd avfallstaxan som ett incitament för att minimera avfallsmängden. 

 Ge stöd och hjälp till fastighetsägare för att utveckla moderna system för 
avfallshanteringen.  Där så är möjligt bör kompostering ske. 

 Etablera sortergårdar och prylbodar för att främja återvinning och återbruk i hela 
kommunen. 

 Arbeta för att minska invånarnas användning av och exponering för miljö- och 
hälsofarliga ämnen. 

 Återvinningscentralen Övreskog kan utvecklas med en utbyggnad likt den som finns i 
Eskilstuna. Det innebär att en utveckling med försäljning av secondhand varor, café 
och träffpunkt. Detta skulle kunna ersätta och fungera som en förflyttning 
Överskottslagret som finns på Villagatan. Det kan vidare utvecklas med 
återvinningsverkstäder och växthus. 

 Förnya kommunens avfallsplan. 

 Mediciner bör kunna lämnas på återvinningscentralen för vidareförmedling till rätt 
aktör för omhändertagande. 

Infrastruktur och bebyggd miljö  
 Anpassar byggandet och marken till ett förändrat klimat både för att minska riskerna 

och dra nytta av de förutsättningar klimatförändringarna för med sig. 

 Kommunens inställning vad avser hållbarhetskrav, avgiftsstyrning och praxis för 
byggande, entreprenadupphandling och liknande bör göras tydlig och känd för alla 
intressenter. 

 Kommunens förvaltningar och övriga verksamheter ska bygga med resurssnåla och 
sunda material och metoder. Byggnaderna utformas för en välfungerande 
avfallshantering. 
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 Anordnar en markanvisningstävling för ett område där ledorden ska vara ett grönt 
bostadsområde byggt helt i trä med t.ex. grönskande tak, solceller. 

 Stimulera flera att bygga miljöeffektivt och ska därför ha lägre avgifter för bygglov, 
startbesked och planavgift för den som bygger energieffektivt. 

 Delta i Citylab Action, en process för hållbar stadsutveckling, och arrangera ett 
Forum för strategisk byggherresamverkan. 

 Uppmärksamma skillnaderna mellan olika typer av konstruktioner och materialval 
vid nybyggnation. Kommunen bör även i detta avseende sträva efter ett ökat inslag av 
miljö- och klimatvänligt byggande. 

 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
 Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för rekreation ska stärkas och 

utvecklas. Åsunden, Ätran, Viskan och andra vattendrag ska ha högsta ekologiska 
standard. 

 Den jord- och skogsmark som Ulricehamn kommun äger ska brukas på ett hållbart 
sätt.  

Övrigt 
 Fler skolor ska ha Grön Flagg. 

 Instifta ett miljöpris. 

 Vara invånare och företag behjälpliga med att söka och ge råd och information om 
statliga regionala bidrag för projekt. 

 Vid rådgivning om bygglov, tipsa om miljövänligare alternativ. 

 Skaffa en app som uppmuntrar och underlättar sopsortering för invånarna. 

 Etablera kvartersodlingar. 

 Utred påverkan av trådlösa nätverk, framför allt i förskolan.
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Budgetuppföljning februari 2022 
Dnr 2022/183 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Rapporten per februari 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per februari 2022. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 prognostiseras uppgå till 48,6 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 23,6 mnkr högre än 
budgeterat.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 2,7 mnkr.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 20,9 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga 
orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet är en mer positiv prognos gällande 
skatteintäkter (12,4 mnkr), ett prognostiserat överskott avseende försäljning av 
exploateringsmark (14,0 mnkr) och ett lägre utfall gällande avskrivningar och 
kapitalkostnader (5,0 mnkr). Utöver detta påverkas finansförvaltningen negativt av 
börsnedgången under början av året och återförda orealiserade vinster uppgår till 11,0 mnkr 
per 22-02-28 samtidigt som realiserade vinster på samma portfölj uppgår till 2,0 mnkr. Till 
sist beräknas pensionskostnader överstiga budget med 1,5 mnkr enligt senaste prognosen. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-28 från ekonomichef 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per februari 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-03-28 

Tjänsteskrivelse Budgetuppföljning februari 2022 
Diarienummer 2022/183, löpnummer 940/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten per februari 2022 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per februari 2022. 
 
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 prognostiseras uppgå till 48,6 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2022 
innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är 23,6 mnkr högre än 
budgeterat.  
 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. 
Avvikelsen totalt uppgår till 2,7 mnkr.  
 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 20,9 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga 
orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet är en mer positiv prognos gällande 
skatteintäkter (12,4 mnkr), ett prognostiserat överskott avseende försäljning av 
exploateringsmark (14,0 mnkr) och ett lägre utfall gällande avskrivningar och 
kapitalkostnader (5,0 mnkr). Utöver detta påverkas finansförvaltningen negativt av 
börsnedgången under början av året och återförda orealiserade vinster uppgår till 11,0 mnkr 
per 22-02-28 samtidigt som realiserade vinster på samma portfölj uppgår till 2,0 mnkr. Till 
sist beräknas pensionskostnader överstiga budget med 1,5 mnkr enligt senaste prognosen. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Budgetuppföljning februari 2022 

 
Beslut lämnas till 
Ekonomichef 
 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ekonomisk översikt 
Det prognostiserade ekonomiska 
resultatet för kommunen 2022 uppgår 
till 48,6 mnkr. Det budgeterade 
ekonomiska resultatet uppgår till 25,0 
mnkr. Den positiva budgetavvikelsen på 
23,6 mnkr återfinns främst inom 
finansförvaltningen.  

Resultatet 2021 uppgick till 103,4 mnkr. 
Den ekonomiska prognosen för 2022 
innebär följaktligen ett ekonomiskt 
resultat på en lägre nivå jämfört med 
föregående år, dock var 2021 års 
resultat ovanligt högt.  

Investeringarna under årets två första 
månader uppgår till 12,7 mnkr (2021: 
4,7 mnkr). 
 

Ekonomisk prognos 2022 
Kommunens ekonomiska resultat för 2022 
prognostiseras att uppgå till 48,6 mnkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till  
25,0 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 
2022 är följaktligen 23,6 mnkr högre än 
budget. Den positiva budgetavvikelsen 
återfinns främst inom finansförvaltningen. 

Ekonomiskt resultat, mnkr 

49.5 55.4 59,4

103,4

48,6

2018 2019 2020 2021 2021(P)
0

20

40

60

80

100

120

 

Ekonomiskt resultat exkl. 
jämförelsestörande poster, mnkr 
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Budgetavvikelser 

Verksamheternas ekonomiska utfall 
Verksamheternas samlade ekonomiska utfall 
prognostiseras med ett överskott om 2,7 mnkr.  

Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till 
cirka 1 558,0 mnkr. 
 

Verksamheternas budgetavvikelser, mnkr 
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Sektor välfärd räknar med ett resultat i nivå 
med budget. Vård- och omsorgsboende 
prognostiserar ett underskott om 8,2 mnkr 
beroende på ett fortsatt stort antal tomma 
platser, men det möts upp av en positiv 
prognos på 6,0 mnkr för hemtjänst och 
hemsjukvård. Individ- och familjeomsorg 
prognostiserar ett underskott på 2,1 mnkr 
beroende på flera externa placeringar. 
Underskotten vägs upp av att Central ledning 
prognostiserar ett överskott på 4,3 mnkr. 

Sektor service räknar med ett ekonomiskt 
utfall på 1,4 mnkr bättre än budget. Detta beror 
främst på att kommunservice och kost kommer 
att få ersättning från staten avseende 
sjuklönekostnader. 

Sektor lärande prognostiserar ett nollresultat 
totalt för sektorn, men det finns avvikelser 
inom verksamheterna. Likaså prognostiserar 
Sektor miljö- och samhällsbyggnad ett resultat 
i balans med budget. 

Avsatta medel för löneökningar och KS 
oförutsett förväntas nyttjas under året men 
däremot räknar kommunledningsstaben med 
ett överskott om 1,3 mnkr vilket hänförs till 
avsatta medel för ram i balans. 

 



Finansiering 
Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 
20,9 mnkr högre än budgeterat. 

I prognosen för finansförvaltningen ingår 
skatteintäkter och generella statsbidrag utifrån 
SKRs cirkulär 22:06 som kom i februari, dvs 
före Rysslands invasion av Ukraina. Skatter 
och generella statsbidrag överstiger i den 
prognosen budget med 12,4 mnkr. Detta är i 
dagsläget en högst osäker prognos som 
troligtvis kommer att förändras. 

Prognosticerade exploateringsintäkter 
förväntas överstiga budget med 14,0 mnkr. 
Detta hänförs framförallt till försäljning av 
mark på Rönnåsen samt intäkter för 
försäljning av mark vid Bergsäter som ska 
exploateras.  

Utfallet när det gäller avskrivningar och 
kapitalkostnader förväntas bli 5,0 mnkr bättre 
än budgeterat. Orsaken är att planerade 
investeringar förväntas vara lägre än planerat. 

Utöver detta påverkas finansförvaltningen 
negativt av börsnedgången under början av 
året och återförda orealiserade vinster uppgår 
till 11,0 mnkr per 22-02-28 samtidigt som 
realiserade vinster på samma portfölj uppgår 
till 2,0 mnkr. 

Till sist beräknas pensionskostnader överstiga 
budget med 1,5 mnkr enligt senaste prognos. 

Jämförelsestörande poster 
Ulricehamns kommun har erhållit cirka 3,9 
mnkr under 2022 för ersättning för 
sjuklönekostnader covid-19. Sjuklöner för 
samma period som hänförs till covid-19 är på i 
princip samma nivå. Nettot av 
jämförelsestörande poster är därmed +/-0 per 
siste februari.  

 

Lån 
Kommunen fungerar som internbank för 
bolagen inom koncernen. Kommunens 
låneskuld uppgår per 2022-02-28 till 
565,0 mnkr, samtidigt som utlåningen inom 
kommunkoncernen, inklusive utlåning till 
bostadsrättsföreningen Ulricehamnshus nr 7 – 
Parkgården (där samtliga andelar ägs inom 
kommunkoncernen), uppgår till 544,8 mnkr. 
Den största delen av kommunens inlånade 
medel avser alltså vidareutlåning till bolagen. 

Utlåningen till bolagen sker genom en 
checkräkningskredit. Därmed redovisas 
nettoskulden av lån och likvida medel. Därav 
varierar utlånade medel även under löpande 
år. 

Kommunens låneskuld, mnkr
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Balanskravet 
Ulricehamns kommuns prognosticerade 
ekonomiska resultat 2022 innebär att 
kommunallagens krav på ekonomi i balans är 
uppfyllt. Av 2022 års ekonomiska resultat 
bedöms inga ytterligare medel avsättas till 
kommunens resultatutjämningsreserv. Efter 
tidigare års avsättningar uppgår 
resultatutjämningsreserven till 51,4 mnkr. 

Det finns inga tidigare balanskravsunderskott 
att återställa. 

 

Balanskravet, mnkr 

  2022(P) 

 
Årets resultat enligt 
resultaträkningen 48,6 

 
- reducering av samtliga realisationsvinster -20,2 
 
+ justering för realisationsvinster enligt 

undantagsmöjlighet - 
 
+ justering för realisationsförluster 

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

vinster i värdepapper +11,0 

 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 39,4 

 
- reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv - 
 
+ användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 

 Balanskravsresultat 39,4 

 

  



Driftredovisning 
     

Ansvarsområde i mnkr 
Budget 

2022 
Utfall 

Jan-feb 
Prognos 

2022 
Avvikelse 

mot budget 
 

    
Kommunledningsstab 133,8 16,3 132,5 1,3 
 

    
Sektor miljö- och samhällsbyggnad 72,6 8,6 72,6 0,0 
 

    
Sektor välfärd 589,2 93,6 543,8 0,0 

- varav:     
Sektorstöd välfärd 19,6 2,2 15,3 4,3 
Individ och familjeomsorg 95,2 13,5 97,3 -2,1 

Funktionsnedsättning 148,8 22,8 148,8 0,0 
Hemtjänst och hemsjukvård 277,9 42,3 271,9 6,0 
Vård och omsorgsboende 47,7 8,9 55,9 -8,2 
 

    
Sektor lärande 671,2 105,0 671,2 0,0 
- varav:     
Sektorstöd lärande 44,1 7,2 42,5 1,6 

Skolutveckling och stöd 30,3 
 

4,7 30,1 0,2 

Förskola 143,0 20,8 142,0 1,0 

Grundskola 288,1 45,3 288,1 0,0 

Tingsholm 165,7 27,1 168,5 -2,8  
         Sektor service 91,0 13,4 89,6 1,4 

     
Intäkter kommunstyrelsen 665,6 119,3 675,4 9,8 

Kostnader kommunstyrelsen 2 223,6 352,4 2 230,6 7,1 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 558,0 233,1 1 555,3 2,7 

     
Intäkter finansförvaltningen 1 710,1 238,0 1 716,2 6,1 
Kostnader finansförvaltningen 125,6 14,4 110,8 14,8 

SUMMA FINANSFÖRVALTNING 1 584,5 223,6 1 605,4 20,9  

     
Intäkter revision 

 

0,0 -0,3 0,0 0,0 
Kostnader revision 1,5 0,0 1,5 0,0 

SUMMA REVISION 1,5 -0,3 1,5 0,0 

     
TOTALT 25,0 -9,2 48,6 23,6 
     
Justeringsposter, del av finansförvaltningen -1 607,5 -217,6 -1 609,5 2,0 

     
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -1 582,5 -226,8 -1 560,9 21,6 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunledningsstab 

Ekonomisk analys 
Sammantaget visar kommunledningsstaben ett 
överskott om 2,4 mnkr för de första två 
månaderna. Främsta orsaken till överskottet 
härrör kommunchefs budget genom posterna 
ram i balans och kommunstyrelsens medel för 
oförutsett. Kanslifunktionen signalerar att den 
politiska verksamheten kan gå med underskott 
avseende kommunfullmäktiges kostnader. 
Detta vägs dock upp av övriga enheter genom 
lägre personalkostnader samt mindre köp av 
externa tjänster.  

Prognos 
Prognosen för kommunledningsstaben är ett 
överskott om 1,3 mnkr. Överskottet går att 
koppla till ram i balans då denna post inte 
förväntas nyttjas. Vidare prognosticeras att KS 
oförutsett kommer användas helt under året 
och därav inte påverka resultatet i någon 
riktning. 

 

Sektor service 

Ekonomisk analys 
Alla verksamheter utom fastighet visar ett 
överskott jämfört med budget efter februari 
månad. 

Fastighet har ett budgetunderskott avseende 
elförbrukningen, vilket kommer att följas 
under året. 

It redovisar ett överskott jämfört med budget 
och det beror framför allt på vakanser, lägre 
kostnader för Officelicenser de första fyra 
månaderna samt att användandet av 
konsulttjänster har varit mindre än budgeterat.  

Kommunservice har ett överskott jämfört med 
budget som är kopplat till intäkter från den 
tätortsnära skogen samt att skötselavtalet har 
lägre kostnader under vintermånaderna. 
Verksamheten redovisar också ett överskott på 
personalkostnaderna. 

Kostverksamheten har positiva 
budgetavvikelser avseende personalkostnader 
med anledning av tillfälliga vakanser och 
sjukfrånvaro. Kost har också ett överskott på 
livsmedelskostnaderna då det har varit en hög 
frånvaro bland gästerna.  

För kultur och fritid syns fortfarande spår av 
pandemin, intäkterna för bad följer inte 

planerad budget. Det är främst tappade 
intäkter för köp av årskort som påverkar. 
Entreprenad och inköp av tjänst och hyra samt 
leasing visar på ett överskott men kommer att 
förändras under året då säsongsbetonade 
verksamheter kommer igång. 

Prognos 

Fastighet ser en osäkerhet i prognosen utifrån 
elförbrukningen, men räknar än så länge med 
ett nollresultat vid årets slut.  

Den positiva prognosen, 0,5 mnkr, för 
kommunservice baseras på bedömningen att 
verksamheten kommer få ersättning från 
staten avseende sjuklönekostnaderna mars 
månad ut. 

Den främsta orsaken till att verksamhet kost 
förväntas få en positiv avvikelse jämfört med 
budget, 0,9 mnkr, beror på ett överskott på 
personal- och livsmedelskostnaderna samt 
ersättning från staten för sjuklönekostnaderna. 
Livsmedelskostnaderna kommer med största 
sannolikhet öka under året men 
verksamhetens bedömning är att detta 
kommer att kunna hanteras under året.  

Kultur och fritids prognos är något osäker då 
det finns viss oro kring intäkterna inom badet 
men landar ändå på en nollprognos. Under 
pandemin har årskort frysts och aktiverats nu 
när badet öppnat upp igen. 

 

Sektor välfärd 

Ekonomisk analys 

Den positiva budgetavvikelsen per den siste 
februari på 6,0 mnkr beror främst på ett 
fortsatt stort antal tomma platser inom vård- 
och omsorgsboende. Försäljning av platser på 
vård- och omsorgsboenden samt korttid till 
Borås stad ger en intäkt. Inom färdtjänsten ses 
fortfarande ett minskat åkande. Däremot ses 
en ökning av behoven inom hemtjänsten. 

Extremt hög personalfrånvaro på grund av 
pandemin under januari har gett höga 
kostnader för övertidsersättning och inhyrning 
av personal. 

I budgetavvikelsen ingår statligt bidrag för 
sjuklöner på 3,3 mnkr. 0,8 mnkr av dessa avser 
december 2021. 



Prognos 
Budgetprognosen för sektor välvärd uppgår till 
0. Det finns dock fler komplexa individärenden 
än brukligt inom verksamheterna, vilket kan 
komma att pressa ner budgetavvikelsen 
framöver. 

Individ- och familjeomsorg prognostiserar en 
negativ budgetavvikelse på 2,1 mnkr på grund 
av fler externa placeringar, varav några av dem 
är av längre karaktär. Funktionsnedsättning 
lägger en prognos i enlighet med budget. 

Vård- och omsorgsboende lägger en negativ 
budgetavvikelse på 8,2 mnkr som dock möts 
upp med en positiv budgetavvikelse på 6,0 
mnkr på hemtjänst och hemsjukvård. Inom 
vård- och omsorgsboende har ett par komplexa 
individärenden beaktats. 

Central ledning lägger en positiv 
budgetavvikelse på 4,3 mnkr då det där finns 
ett ej utdelat budgetutrymme på 5 mnkr. 

 

Sektor lärande 

Ekonomisk analys 

Sektorn har fått kompensation med 3,1 mnkr 
från Försäkringskassan för sina 
sjuklönekostnader. Verksamheternas 
personalkostnader har minskat till följd av 
Covid-19 bland annat genom barns frånvaro, 
brist på vikarier samt vakanser.  

Interkommunala ersättningar och ersättningar 
till fristående skolor för gymnasieskolan visar 
ett underskott beroende på elevernas val av 
utbildning och elevtransporter.  

Prognos 

Sektorn prognostiserar en budget i balans. Det 
finns dock avvikelser inom verksamheterna. 

En utmaning för sektorn är 
hanteringen av utökat antal elever som går hos 
annan huvudman och val av program samt 
skolskjuts/elevtransportkostnader. 

Sektorns kompensation för sjuklönekostnader 
från Försäkringskassan för december till mars 
beräknas balansera upp negativa avvikelser för 
året. 

Sektor miljö och 
samhällsbyggnad 

Ekonomisk analys 

Sektor miljö och samhällsbyggnads utfall visar 
ett överskott gentemot budget efter de 
inledande två månaderna på 3,5 mnkr. 

De externa intäkterna avviker positivt om ca 
500 tkr och beror främst på ökade intäkter 
avseende tillsynsavgifter kopplat till miljö.  

Utfallet för personalkostnaderna för sektorn 
avviker positivt. Detta beror på ett fåtal 
vakanser samt föräldraledigheter. 
Rekryteringsprocesser har påbörjats 
och förväntas vara klara innan sommaren. 

Fakturan gällande samtlig gatubelysning i 
kommunen inkom försent och kostnaden för 
januari och februari är ännu inte bokförd. 
Kostnaden uppgår till ca 1,3 mnkr vilket 
påverkar det totala resultatet negativt med 
samma summa.  

Utfallet från beställda konsultuppdrag kommer 
senare under året vilket påverkar resultatet 
positivt om ca 1,0 mnkr. 

Prognos 
Bedömningen är att sektorn kommer ha en 
budget i balans. En osäkerhet finns alltid kring 
hur stora kostnaderna kommer bli för reningen 
av lakvatten och vinterväghållningen, vilket är 
väderberoende. 
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Förslag till yttrande över remiss om Hallands 
kärnenergiberedskap 
Dnr 2022/127 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet översänds till Länsstyrelsen i Halland.  
 
Sammanfattning 
Region Halland har översänt remissen Program för räddningstjänst med tillhörande 
delplaner. Ulricehamns kommun får remissen utifrån att kommunen från år 2022 ingår i en 
planeringszon som ska ha en viss beredskap i samband med utrymning och larm.  
 
Ulricehamns kommun har inga invändningar på planeringen i den inre och yttre 
beredskapszonen gällande Halland län, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun och Marks 
kommun. Ulricehamns kommun önskar dock ett mer utförligt planeringsunderlag gällande 
kommunerna i planeringszonen, samt förberedelser och ansvar inom desamma, exempelvis 
mottagningskapacitet, utlämning av jodtabletter, lagerhållning inom kommunen.  
 
Det hade varit önskvärt om Länsstyrelsen är sammankallande till ett delregionalt 
samverkansforum där kommunchef, berörda tjänstemän och politiker deltar i 
kommunövergripande frågor inom krisberedskap och civilt försvar (exempelvis kärnkraft, 
civilt försvar, klimatrelaterade risker). 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-03-02 från kanslichef 
2 Remiss avseende Hallands kärnenergiberedskap 
3 Program för Räddningstjänst 
4 Delplan Utrymning 
5 Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 
6 Delplan Strålningsmätning 
7 Delplan Länsstyrelsens fältplats 
8 Delplan Larm 
9 Delplan Kommunikation 
10 Delplan Saneringsplan 
11 Kommentarslogg 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Yttrandet översänds till Länsstyrelsen i Halland.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  
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Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande över remiss om 
Hallands kärnenergiberedskap 
Diarienummer 2022/127, löpnummer 758/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Yttrandet översänds till Länsstyrelsen i Halland.  
 
Sammanfattning 
Region Halland har översänt remissen Program för räddningstjänst med tillhörande 
delplaner. Ulricehamns kommun får remissen utifrån att kommunen från år 2022 ingår i en 
planeringszon som ska ha en viss beredskap i samband med utrymning och larm.  
 
Ulricehamns kommun har inga invändningar på planeringen i den inre och yttre 
beredskapszonen gällande Halland län, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun och Marks 
kommun. Ulricehamns kommun önskar dock ett mer utförligt planeringsunderlag gällande 
kommunerna i planeringszonen, samt förberedelser och ansvar inom desamma, exempelvis 
mottagningskapacitet, utlämning av jodtabletter, lagerhållning inom kommunen.  
 
Det hade varit önskvärt om Länsstyrelsen är sammankallande till ett delregionalt 
samverkansforum där kommunchef, berörda tjänstemän och politiker deltar i 
kommunövergripande frågor inom krisberedskap och civilt försvar (exempelvis kärnkraft, 
civilt försvar, klimatrelaterade risker). 
 
 
Ärendet 
Region Halland har översänt remissen Program för räddningstjänst med tillhörande 
delplaner. Ulricehamns kommun får remissen utifrån att kommunen från år 2022 ingår i 
planeringszonen som ska ha en viss beredskap i samband med utrymning och larm.  
 
År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till förändrade beredskaps- och 
planeringszoner kring bland annat de svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskarshamn och 
Ringhals). Till följd av rapporten 2017:27 har regeringen beslutat om en Förordning om 
ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor där ändringar med utgångspunkt i 
rapporten 2017:27 tagits fram. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 dock är det 
vissa tillkomna paragrafer som först börjar gälla 1 juli 2022. Länsstyrelsen ska enligt 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för 
räddningstjänst i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§. För att 
implementera den nya förordningen och därmed de förändrade beredskapszonerna och 
tillkommande planeringszon kring svenska kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland 
genomfört en revidering av befintliga planer och upprättat nya.  
 
Förslag till yttrande  
Ulricehamns kommun har inga invändningar på planeringen i den inre och yttre 
beredskapszonen gällande Halland län, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun och Marks 
kommun. Ulricehamns kommun önskar dock ett mer utförligt planeringsunderlag gällande 
kommunerna i planeringszonen, samt förberedelser och ansvar inom desamma, exempelvis 
mottagningskapacitet, utlämning av jodtabletter, lagerhållning inom kommunen.  
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Det hade varit önskvärt om Länsstyrelsen är sammankallande till ett delregionalt 
samverkansforum där kommunchef, berörda tjänstemän och politiker deltar i 
kommunövergripande frågor inom krisberedskap och civilt försvar (exempelvis kärnkraft, 
civilt försvar, klimatrelaterade risker). 
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Postadress:301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland

Enligt sändlista

Remiss av Program för räddningstjänst med 
tillhörande delplaner 

År 2017 redovisade Strålsäkerhetsmyndigheten rapporten 2017:27 
Översyn av beredskapszoner. I rapporten redovisas förslag till 
förändrade beredskaps- och planeringszoner kring bland annat de 
svenska kärnkraftverken (Forsmark, Oskarshamn och Ringhals). Till 
följd av rapporten 2017:27 har regeringen beslutat om en Förordning 
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor där 
ändringar med utgångspunkt i rapporten 2017:27 tagits fram. 
Förordningen träder i kraft den 1 januari 2022 dock är det vissa 
tillkomna paragrafer som först börjar gälla 1 juli 2022.

Länsstyrelsen ska enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
(FSO), 4 kap, 21 § upprätta ett program för räddningstjänst i enlighet 
med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 
kap 6§. 

För att implementera den nya förordningen och därmed de förändrade 
beredskapszonerna och tillkommande planeringszon kring svenska 
kärnkraftverk har Länsstyrelsen i Halland genomfört en revidering av 
befintliga planer och upprättat nya enligt följande: 

 Program för räddningstjänst (huvudplan)

o Delplan Utrymning

o Delplan Strålningsmätning

o Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter

o Delplan Kommunikation 

o Delplan Länsstyrelsens fältplats

o Delplan Sanering

o Delplan Larm

Missiv

Datum
2021-12-20

Ärendebeteckning 
452-9608-2021



Missiv 2 (4)
2021-12-20 452-9608-2021

Nu skickas planerna på remiss för att inhämta synpunkter från berörda 
aktörer. Länsstyrelsen tar tacksamt emot synpunkter på dessa 
dokument så snart som möjligt, dock senast den 29 april 2022. 

Synpunkter och kommentarer lämnas med hjälp av bifogat 
Exceldokument ”Kommentarslogg”. Kommentarsloggen är framtagen 
för att ge en struktur på kommentarerna så att de i efterhand blir sök- 
och filtrerbara. En annan viktig aspekt är att det går att spåra hur och 
varför en kommentar bemöts på ett visst sätt. 

Det vi önskar särskild återkoppling på är innehållet i de utskickade 
planerna. Vad avser layout och språk så kommer detta att hanteras av 
länsstyrelsen. 

Vi önskar att länsstyrelserna sprider underlaget till berörda kommuner 
och regioner i planeringszonen. 

Svaren med återkoppling skickas till halland@lansstyrelsen.se senast 
den 29 april. Svarsunderlaget som skickas in ska markeras med 
diarienummer 452-9608-2021. 

Vid eventuella frågor, kontakta gärna halland@lansstyrelsen.se. 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
mailto:halland@lansstyrelsen.se
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2021-12-20 452-9608-2021

Sändlista 

Danska 
beredskapsstyrelsen

Falkenbergs kommun  

Frivilliga flygkåren

Försvarsmakten MRV

Göteborgs universitet

Hallandstrafiken

Halmstads kommun

Hylte kommun

Jordbruksverket

Kungsbacka kommun

Kustbevakningen

Laholms kommun

Livsmedelsverket

Lokala säkerhetsnämnden,
Varberg

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Länsstyrelsen Skåne

Länsstyrelsen Uppsala län

Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västra Götaland

Marks kommun

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  

Polisen Region väst
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2021-12-20 452-9608-2021

Polismyndigheten  

Region Halland

Regionala resursgruppen, 
RRG

Ringhals AB  

Räddningstjänsten,
Storgöteborg

Räddningstjänsten Väst  

Sjöfartsverket (JRCC)  

SMHI

Socialstyrelsen  

SOS Alarm

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Sverige Radio 

Trafikverket

Varbergs kommun

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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räddningstjänst
Vid utsläpp av radioaktiva ämnen
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1. Inledning  
Denna plan utgör Länsstyrelsen i Hallands läns Program för räddningstjänst som ska 
upprättas enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO), 4 kap, 21 §. Program 
för räddningstjänst upprättas i enlighet med länsstyrelsens ansvar för räddningstjänst vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§.

Programmet utgör Länsstyrelsen i Hallands huvudplan för hantering av utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Programmet har ett genomgåengde 
fokus på hantering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen vid en kärnkraftsolycka med 
anledning av att Ringhals kärnkraftverk är lokaliserad i länet. Programmet ska även kunna 
användas vid annan olycka vid kärnteknisk anläggning i länet, andra delar av Sverige eller 
utomlands.

Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda människor i det 
egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en kärnteknisk olycka, eller 
vid en överhängande risk för ett utsläpp på en kärnteknisk anläggning. Detta oberoende om 
olyckan skett i länet, på annan plats i Sverige eller utomlands. Länsstyrelsen i Hallands län 
ansvarar därför för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och för sanering efter 
sådana utsläpp enligt 4 kap 15§, FSO. 

Statlig räddningstjänst råder om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt 
ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i 
övrigt, Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 1 kap 2§. Länsstyrelsen är vidare 
ansvarig för saneringen i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till följderna av 
utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i 
övrigt, LSO 4 kap 8§.

Inom området vid den kärntekniska anläggningen är det innehavarens skyldighet att ha en 
beredskapsplanering och vidta åtgärder, Länsstyrelsens ansvar börjar först utanför 
verksamheten. Inom området vid den kärntekniska anläggningen är det innehavarens 
skyldighet att vidta åtgärder.1

Program för räddningstjänst utgör en regional plan. På nationell nivå finns en Nationell 
beredskapsplan för hantering av en kärnteknisk olycka2 som Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för. 

1 Miljö- och energidepartementet. SFS 1984:3. Lag om kärnteknisk verksamhet. Stockholm. 10§
2 Länsstyrelsen ser behov av att den nationella beredskapsplanen för hantering av en kärnteknisk 
olycka är uppdaterad i samband med att förändrade beredskapszoner börjar gälla den 1 juli 2022.



1.1 Planens struktur
Planens struktur utgår i stora drag från den lista på innehåll som redovisas i FSO 21§;

1. organisation och ledning,

2. samband,

3. strålningsmätning,

4. information och varning till allmänheten,

5. personella och materiella resurser i länet,

6. skyddsåtgärder,

7. saneringsmetoder, och

8. andra frågor av betydelse för beredskapen.

Denna plan ska utgå från en analys av riskerna vid en olyckshändelse med hänsyn till de 
lokala förutsättningarna, enligt FSO 21§. Länsstyrelsen i Halland omhändertar denna 
skrivelse genom att ta hänsyn till den kunskap som finns inom området, exempelvis genom 
framtagna rapporter och i dialog med andra myndigheter. 

1.2 Syfte, målgrupp och användningsområde 
Syfte

Syftet med Program för räddningstjänst och tillhörande delplaner (se dokumentstruktur i 
avsnitt 1.4) är att beskriva den beredskapsplanering som finns för en eventuell kärnteknisk 
olycka och utsläpp av radioaktiva ämnen från Ringhals kärnkraftverk, men också vid annan 
kärnteknisk anläggning i Sverige eller utomlands. 

Syftet är vidare att programmet ska ligga till grund för att länsstyrelsen ska kunna leda och 
hantera en eventuell kärnteknisk olycka med efterföljande utsläpp av radioaktiva ämnen 
utifrån rådande förutsättningar i länet. Det innebär bland annat att länsstyrelsen ska vidta 
skyddsåtgärder för att undvika deterministiska effekter och minska sannolikheten för 
stokastiska effekter3  så långt det möjligt och rimligt.

Målgrupp

Programmet riktar sig till Länsstyrelsen och berörda aktörer som berörs av 
kärnenergiberedskapen i Hallands län. Det kan exempelvis vara angränsande länsstyrelser, 

3 Se beskrivning av begreppen deterministiska effekter samt stokastiska effekter i kapitlet 
Begreppslista.



kommuner och centrala myndigheter. 

Berörda organisationer uppmanas att ha planen tillgänglig på krisledningsplatser och 
motsvarande. Dokumentet är även utformat för att kunna användas som en 
informationskälla och på ett enklare sätt förstå den övergripande strukturen för att kunna 
bedriva utbildning och övning i egen berörd organisation.

Länsstyrelsen informerar allmänheten som bor inom en beredskapszon om beredskapen, 
enligt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 21 d§.

Användningsområde

Programmet är utformad för att kunna användas vid olika tillfällen. Både vid ett 
planeringsskede (utbildning och övning) men även vid utsläpp av radioaktiva ämnen från 
en kärnteknisk anläggning. Planen omfattas därför båda av beskrivningar av 
beredskapsplaneringen men det finns också avsnitt som är av mer operativ karaktär. För att 
planen ska bli mer användbar vid en eventuell olycka finns hänvisningar till olika delplaner 
som finns framtagna för hanteringen av en olycka. 

1.3 Revidering av plan 
Vartannat år sker en översyn av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner. 
Däremellan revideras planen löpande, särskilt då Länsstyrelsen i Hallands län 
uppmärksammar eller blir uppmärksammade på att något behöver förändras. I samband 
med revidering av planen, genomförs även en granskning av tillhörande delplaner. Se vilka 
andra planer som finns i dokumentstrukturen i avsnitt 1.4.

1.4 Dokumentstruktur för planer rörande kärnteknisk olycka 
Länsstyrelsen i Halland har ett flertal olika planer som rör hantering av en kärnteknisk 
olycka. I Tabell 1 nedan visas en övergripande bild av vilka beredskapsplaner som finns 
framtagna. Error! Reference source not found. 



 Tabell 1 Dokumentstruktur – beredskapsplaner vid utsläpp av radioaktiva ämnen

Beredskapsplan Beskrivning

Program för 
räddningstjänst 

Huvudplan för kärnteknisk olycka

Beskriver övergripande den planering som finns 
för hantering av en kärnteknisk olycka.

Utrymning Delplan

Beskriver vilken planering som finns för 
skyddsåtgärden utrymning.

Strålningsmätning Delplan

Beskriver den planering som finns rörande 
strålningsmätningar.

Inomhusvistelse och 
jodtabletter

Delplan

I delplanen beskrivs skyddsåtgärderna 
inomhusvistelse och jodtabletter samt innehåller 
åtgärder för berörda aktörer som ska vidtas vid ett 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en 
kärnkraftsolycka.  

Larm  Delplan

Beskriver larmrutiner på länsstyrelsen.

Länsstyrelsens fältplats Delplan

Beskriver vilken planering som finns på 
länsstyrelsens fältplats (tidigare kallat främre 
ledning)

Kommunikation Delplan

Beskriver vilken planering som finns för 
information och kommunikation med allmänheten 
samt hur allmänheten varnas vid en eventuell 
olycka.

Sanering Delplan

Beskriver vilken planering som finns för arbetet 
med sanering efter ett nedfall av radioaktiva 
ämnen. 



2. Grundläggande förhållanden 
2.1 Legala förutsättningar 
I detta avsnitt uppmärksammas relevanta bestämmelser i  Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) och Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO). Annan relevant 
lagstiftning återfinns i löpande i dokumentet och i tillhörande delplaner till detta program.

Länsstyrelsen ansvarar enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 4 kap 6§ och 
vidare 4 kap 15 § i Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor (FSO), för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning som sker 
i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten, eller då 
överhängande fara för sådant utsläpp föreligger. Länsstyrelsen har utpekade presumtiva 
räddningsledare, som ska kunna verka som räddningsledare med det operativa ansvaret vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning inom länsstyrelsens 
geografiska område. Räddningsledaren fattar beslut om skyddsåtgärder, se kapitel 0.

Länsstyrelsen är enligt LSO 4 kap 8§ och vidare 4 kap 15§ FSO också ansvarig för 
sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Att sanera 
efter nedfall av radioaktiva ämnen innebär åtgärder för att möjliggöra att man åter kan 
använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som förorenats. Vid sanering kan 
regeringen föreskriva eller i vissa fall besluta om att en länsstyrelse ska  ta över ansvaret 
inom ett eller flera län, enligt LSO 4 kap 10§. 

Utifrån det ansvar länsstyrelsen har för räddningstjänst och sanering efter en kärnteknisk 
olycka har länsstyrelsen enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor också till 
uppgift att ha planering och förberedelser för olika delar inför en eventuell kärnteknisk 
olycka. Länsstyrelsen ska

- säkerställa att den befolkningen vilka sannolikt kommer att beröras av en 
radiologisk nödsituation ges information om de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas 
och de regler som gäller i en sådan situation. Länsstyrelsen ansvarar också för att 
den befolkning som faktiskt berörs i händelse av en radiologisk nödsituation 
omedelbart underrättas om fakta om olyckan, de regler som gäller för befolkningen 
och de hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas (4 kap 18§) Detta innebär att 
länsstyrelsen har ett informationsansvar både innan och under en olycka. 

- fastställa beredskapszoner och planeringszoner, enligt 4 kap 21c§.

- vidta förberedelser så att befolkningen inom beredskapszonerna kan varnas 
skyndsamt vid utsläpp av radioaktiva ämnen från den kärntekniska anläggningen 
eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp. (4 kap 24§)

- förbereda för olika skyddsåtgärder i beredskapszonerna och planeringszonerna – 
inomhusvistelse, utrymning, strålningsmätningar, utdelning av jodtabletter (4 kap 
25-27§§).

- bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst och att personalberedskapen ska 
organiseras utifrån ett sådant bistånd (4 kap 29§)



Länsstyrelsen kan också enligt Förordning (2003:779) om skydd mot olyckor erhålla 
bistånd från andra aktörer. Exempelvis ska kommuner inom en beredskapszon bistå 
länsstyrelsen i arbetet med beredskapsplanering och vidare ska kommuner inom 
planeringszonerna bistå i arbetet med strålningsmätning och rapportering av mätresultat 
genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande (4 kap 28§). 
Strålsäkerhetsmyndigheten ska bland annat ge råd om strålningsmätningar samt samordna 
och bistå med strålskyddsbedömningar vid räddningstjänst (4 kap 30§).

Då räddningstjänst råder, gäller även bestämmelserna om tjänsteplikt enligt LSO 6 kap 1§. 
Vidare kan räddningsledaren fatta beslut om att göra ingrepp i annans rätt enligt LSO 6 kap 
2§, Genomförandet av saneringsåtgärder som inte genomförs under räddningstjänst 
omfattas intea v bestämmelserna om tjänsteplikt, däremot kan länsstyrelsen (genom utsedd 
saneringsledare) enligt LSO 6 kap 2§ också göra ingrepp i annans rätt, enligt samma 
bestämmelser som råder för räddningsledaren. 

2.2 Utsläppsintervall kärnkraftsolycka 
Konsekvenserna av en kärnkraftsolycka beror på

 Utsläppets storlek och förlopp

 Det väder som råder när utsläppet sker

FILTRA är ett utsläpp som motsvarar regeringens krav från 1986 på maximalt utsläpp via 
haverifiltret för en antagen olycka med härdsmälta och tankgenomsmältning. FILTRAx100 
utgör ett antaget största möjligt utsläpp från en enskild reaktor för en olycka med 
härdsmälta och tankgenomsmältning. 

Beredskapsplaneringen för en eventuell kärnkraftsolycka i länet utgår från tre olika 
scenarier för utsläpp (utsläppsintervall) av radioaktiva ämnen där olika omfattande 
skyddsåtgärder skulle behöva vidtas. 

 Upp till FILTRA

 Mellan FILTRA och 10xFILTRA

 Större än 10xFILTRA

Se tabell nedan för vilka skyddsåtgärder som kan komma att behöva vidtas på olika 
avstånd beroende på utsläppsintervall. Läs mer om olika skyddsåtgärder i kapitel 6.



Tabell 2 Tabellen redovisar skyddsåtgärderna samt det aktuella området där skyddsåtgärder skulle behöva 
vidtas vid ett visst utsläppsintervall. 

Skyddsåtgärd Upp till FILTRA Mellan FILTRA 
och 10xFILTRA

Större än 
10xFILTRA

Utrymning 5 km 15 km 25 (15) km (1)

Inomhusvistelse 15 (25) km (2) 25 (50) km (3,4) 100 km (4)

Jodtabletter 15 (25) km (2) 25 (50) km (3,4) 100 km (4)

Siffrorna nedan representeras av siffrorna i parentes i Tabell 2.

1. Inomhusvistelse istället för utrymning mellan 15 och 25 km är ett alternativ om 
intag av jodtabletter kan tillgodoräknas.

2. För barn och gravida kan intag av förhandsutdelade jodtabletter vara motiverat ut 
till 25 km. Om intag av förhandsutdelade jodtabletter rekommenderas följer att 
barn och gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte 
rekommenderas som enskild åtgärd.

3. För barn och gravida kan extrautdelning av jodtabletter vara motiverat ut till 50 
km. Om intag av extrautdelade jodtabletter rekommenderas följer att barn och 
gravida även går inomhus, eftersom intag av jodtabletter inte rekommenderas som 
enskild åtgärd. Om extrautdelning inte hinns med, så utgör endast inomhusvistelse 
ett acceptabelt alternativ.

4. Kräver extrautdelning av jodtabletter.

2.3 Geografiskt områdesansvar och samhällsviktig verksamhet

Geografiskt områdesansvar

Enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters 
åtgärder vid höjd beredskap ska Länsstyrelsen inom sitt geografiska område vara en 
sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och 
näringsliv, och den nationella nivån vid en samhällsstörning, (i detta fall vid ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning). Länsstyrelserna ska vidare verka för 
att samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter och samordna 
informationen till allmänheten och företrädare för massmedia. Länsstyrelsen ska också 
hålla regeringen informerad om händelseutvecklingen, tillståndet, den förväntade 
utvecklingen och tillgängliga resurser.

Kommuner är ansvariga för det geografiska området på lokal nivå (Lagen om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 



2 kap 7§) och regeringen på nationell nivå.4 

Samhällsviktig verksamhet

Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, tjänst eller infrastruktur som 
upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets 
grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Samhällsviktig verksamhet identifieras av olika aktörer och på olika nivåer.Vid en 
kärnteknisk olycka och vidare utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning är det viktigt att samhällsviktig verksamhet är identifierad för att kunna hantera 
händelsen på bästa möjliga sätt. Kommunen identifierar samhällsviktig verksamhet i 
kommunens geografiska område. Regionen identifierar samhällsviktig verksamhet i 
regionen och länsstyrelserna genomför identifieringen i länet. Vidare har 
bevakningsansvariga myndigheter en uppgift att identifiera samhällsviktig verksamhet 
inom eget ansvarsområde.

Dessa ovanstående aktörer har i uppgift att identlifera samhällsviktig verksamhet i egen 
organisation. Privata aktörer kan identifiera samhällsviktig verksamhet i egen organisation.

Kommuner, regioner och myndigheter (inklusive länsstyrelsen) ska redovisa 
samhällsviktig verksamhet i sina respektive risk- och sårbarhetsanalyser5.

2.4 Beredskapszoner och planeringszoner 

Enligt FSO 4 kap 21a-b §§ ska det för de svenska kärnkraftverken finnas två 
beredskapszoner och en planeringszon. Inom beredskapszonerna och planeringszonen ska 
det finnas förberedelser för att kunna hantera en kärnkraftsolycka. 

De två beredskapszonerna ska ha en ungefärlig utsträckning på 

 0-5 kilometer

 5-25 kilometer. 

Planeringszonen ska ha en ungefärlig utsträckning på 

 25-100 kilometer

Nedan visas utformningen på beredskapszonerna och planeringszonen runt Ringhals 
kärnkraftverk samt vilka förberedelser som ska planeras i respektive zon. 

Utformningen av zonerna har tagit utgångspunkt i  planeringsunderlaget ”Införande av 

4 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018
5 MSBFS 2015:5, MSBFS 2015:4, MSBFS 2016:7



förändrade beredskapszoner – Planeringsunderlag för vidare arbetet med 
beredskapsplanering” som i sin tur bygger på det som finns skrivet i 
Strålsäkerhetsmyndighetens rapport Översyn av beredskapszoner 2017:27. 

Länsstyrelsen i Halland ska enligt FSO 4 kap 21c§ fastställa beredskapszonerna och 
planeringszonens exakta utformning. Detta efter att synpunkter inhämtats från berörda 
länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. I den här rapporten redovisas de beredskapszoner och den planeringszon som 
fastställts 2022-XX-XX. 



2.4.1 Inre beredskapszon, 0-5 km 
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals, 
vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som 
är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den 
inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen, exempelvis Vendelsö, norr om 
Väröhalvön.6

6 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM

Vendelsö



Inom den inre beredskapszonen ska följande förberedas:

- Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid 
överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

- Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför utrymning 
av den yttre.

- Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att kompletteringsutdela 
jodtabletter till allmänheten

- Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst samt 
information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som gäller i en 
sådan radiologisk nödsituation. 



2.4.2 Yttre beredskapszon, 5- 25 km
Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som 
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är 
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen 
på fastlandet ingår också i zonen.7 

7 Översyn av beredskapszoner 2017:27, SSM



Inom den yttre beredskapszonen ska samma förberedelser finnas som för den inre 
beredskapszonen:

- Skyndsam varning till allmänheten vid utsläpp av radioaktiva ämnen eller vid 
överhängande fara för utsläpp av radioaktiva ämnen

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

- Planering för utrymning, inre beredskapszonen ska prioriteras framför utrymning 
av den yttre.

- Utdelning av jodtabletter i förhand samt förberedelser för att kompletteringsutdela 
jodtabletter till allmänheten

- Information till allmänheten om innehåll i program för räddningstjänst samt 
information om hälsoskyddsåtgärder som ska vidtas och regler som gäller i en 
sådan radiologisk nödsituation. 



2.4.3 Planeringszon, 25-100 km
Länsstyrelsen har valt att i första hand försöka dra planeringszonen längs med 
kommungränser. I vissa fall är det svårt att ta fram planeringszonen genom att enbart följa 
kommungränser, då avstånden kan bli oskäligt långa eller korta. Då har istället hänsyn 
tagits till principer och riktlinjer som finns i ”Införande av förändrade beredskapszoner – 
Planeringsunderlag för vidare arbetet med beredskapsplanering”.



Inom planeringszonen ska det finnas förberedelser för

- Strålningsmätningar

- Utrymning av allmänheten baserad på strålningsmätningar

- Förberedelser för inomhusvistelse för allmänheten

- Förberedelser för en begränsad extrautdelning av jodtabletter till allmänheten

2.5 Larmnivåer 
Det finns två nivåer för larm vid händelser på svenska kärnkraftverk. Utöver de två 
larmnivåerna finns också en informationsnivå. För Ringhals kärnkraftverk utgör RIHAB 
upplysningsnivån.

 Informationsnivån – anläggningsberedskap

För Ringhals kärnkraftverk kallas informationsnivån RIHAB. Informationsnivån innebär 
att händelser och förhållanden har inträffat som ställer krav på särskilt stöd till den 
ordinarie linjeorganisationen8. RIHAB står för Ringhals Haveriberedskapsorganisation och 
är både en organisation och en åtgärdsnivå vid en händelse. RIHAB aktiveras om hot mot 
något av säkerhetssystemen på Ringhals uppstår (exkluderat fysiska barriärer runt 
anläggningen).

 Förstärkt beredskap 

Förstärkt beredskap innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för 
strålsäkerheten har inträffat som motiverar att förebyggande åtgärder för allmänheten 
vidtas och att beredskapen för att kunna vidta brådskande skyddsåtgärder för allmänheten 
förstärks.9

 Haverilarm

Larmnivån haverilarm innebär att händelser och förhållanden som har betydelse för 
strålsäkerheten har inträffat som motiverar att brådskande skyddsåtgärder för allmänheten 
vidtas.10 

I tabellen nedan redovisas hur larmnivåerna förhåller sig till tre olika faser som kan uppstå 
vid en kärnkraftsolycka. Faserna som presenteras i tabellen är före/innan, under/vid och 
efter ett utsläpp. Det är viktigt att beakta att det finns många möjliga utfall av en händelse 
på ett kärnkraftverk vilket betyder att det inte säkert kommer ske ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Det beror helt på olyckan. 

8 Strålsäkerhetsmyndigheten
9 Strålsäkerhetsmyndigheten
10 Strålsäkerhetsmyndigheten



Fas Larmnivå Kommentar

Före ett eventuellt 
utsläpp

RIHAB Denna informationsnivå aktiveras om 
hot mot något av säkerhetssystemen på 
Ringhals uppstår (exkluderat fysiska 
barriärer runt anläggningen).

Händelsen bedöms inte påverka 
anläggningens säkerhet

Förstärkt beredskap Motiverar att förebyggande åtgärder 
för allmänheten vidtas och att 
beredskapen för att kunna vidta 
brådskande skyddsåtgärder för 
allmänheten förstärks

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Haverilarm Motiverar att brådskande 
skyddsåtgärder för allmänheten vidtas.

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Under pågående 
utsläpp

Haverilarm Utsläpp pågår

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Efter utsläpp Haverilarm Utsläpp som kräver brådskande 
skyddsåtgärder under utsläppsfasen har 
upphört

Kriterierna för räddningstjänst är 
uppfyllda

Förstärkt beredskap  
Haverilarm upphör

Avslut av räddningstjänst och 
övergång till eventuell sanering

Kriterierna för räddningstjänst är ej 
uppfyllda



3. Organisation och ledning 
Länsstyrelsen i Halland organiserar sig utifrån en förbestämd struktur, en så kallad 
krisledningsorganisation, vid samhällsstörningar likt en kärnteknisk olycka. I 
Länsstyrelsens Stabsinstruktion tydliggörs hur myndigheten organiserar sin 
krisledningsorganisation internt. För samverkan med andra aktörer i länet finns en 
Regional samverkansstrategi som tillsammans med larmplanen förklarar hur den 
Länsstyrelsens krisledningsorganisation samverkar med andra aktörer.

Organisationen vid en kärnteknisk olycka skiljer sig något från andra typer av 
samhällsstörningar. Bland annat vad gäller de olika funktioner som kommer finnas i 
krisledningsorganisationen. Exempelvis tillkommer ledningsfunktionerna räddningsledare, 
saneringsledare. 

Figur 1 Organisationsschemat visar hur krisledningsorganisationen vid en kärnteknisk olycka ser ut.



3.1 Organisation vid en kärnteknisk olycka 
Nedanstående punkter förklarar funktionen/rollen i respektive ruta i ovanstående 
organisationsschema. 

 Länsledning (landshövding och länsråd)

Landshövdingen är ytterst ansvarig för myndighetsutövning och är länsstyrelsens 
myndighetschef. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning 
(kärnteknisk olycka) är det landshövdingen eller dennes ställföreträdande som utser 
räddningsledare, saneringsledare och ansvarig för geografiskt områdesansvar.  
Landshövdingen ansvarar för att ge intern inriktning för Länsstyrelsen i Halland, dels vad 
gäller prioriteringar i linjeverksamhet men också för arbetet med det geografiska 
områdesansvaret. 

Länsrådet är landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Under en kärnteknisk olycka kommer det upprättas en (regional) inriktnings- och 
samordningsfunktion (ISF) där överenskommelser om inriktning och samordning kan 
fattas mellan aktörer i länet, myndigheter och angränsande län. Länsrådet i Halland bör 
ansvara för denna ISF efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning i 
Halland. Landshövdingen eller länsrådet bör också delta i en nationell ISF om en sådan 
upprättas i samband med olyckan. Läs mer om ISF under punkten ”inriktnings- och 
samordningsfunktion” här nedan. 

 Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är en befintlig grupp på länsstyrelsen som utgörs av länsledning, 
enhetschefer, chefsjurist, beredskapsdirektör, ekonomichef, verksamhetsutvecklare, 
kommunikationschef och HR-chef. 

 Ansvarig Geografiskt områdesansvar 

Det geografiska områdesansvaret är lika viktig oavsett samhällsstörning. Läs om 
geografiskt områdesansvar i avsnitt 2.3.Vid en kärnteknisk olycka kommer 
räddningsledarens uppgift vara att fatta beslut om frågor som rör den statliga 
räddningstjänsten. En kärnteknisk olycka kommer däremot innebära påverkan på samhället 
i stor utsträckning och det geografiska områdesansvaret är då lika viktigt som den statliga 
räddningstjänsten. Länsstyrelsen kommer därför ha en ledningsfunktion med ansvar för att 
det geografiska områdesansvaret omhändertas och hanteras i staben.

Den geografiskt områdesansvariga (GOA) bemannas från ledningsgruppen. GOA tar i sitt 
arbete utgångspunkt i den regionala samverkansstrategin. 



 Räddningsledare

Den statliga räddningstjänsten ska ledas av en räddningsledare, enligt lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor. Länsstyrelsen i Hallands län har sex presumtiva räddningsledare 
(PRL). 

Räddningsledarna är på förhand utsedda att leda den statliga räddningstjänsten vid utsläpp 
av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning om kriterierna för räddningstjänst11 
enligt LSO är uppfyllda. Landshövdingen eller dennes ställföreträdande utser därefter 
skriftligen räddningsledare.

Räddningsledaren kan enligt LSO och FSO göra ingrepp i annans rätt och besluta om 
skyddsåtgärder. Räddningsledarna arbetar utifrån Strålsäkerhetsmyndighetens beslutstöd 
vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk samt Länsstyrelsens eget framtagna beslutsstöd.

 Saneringsledare

I förordning (2003:779) om skydd mot olyckor är länsstyrelsen utpekad som ansvarig för 
sanering vid ett utsläpp av radioaktiva ämnen i länet. I MSBs allmänna råd SRVFS 2007:4 
tydliggörs det att det ska finnas saneringsledare utpekade, Länsstyrelsen i Halland har en 
inriktning att tre saneringsledare ska vara utsedda. Saneringsledarnas uppgift kommer vara 
att leda saneringsarbetet efter ett utsläpp av radioaktiva ämnen om kriterierna för 
räddningstjänst enligt LSO är uppfyllda. Saneringsledarna kallas in och startar upp arbetet 
med sanering direkt vid larm om förstärkt beredskap eller haverilarm.

Saneringsledaren kan enligt LSO och FSO göra ingrepp i annans rätt och besluta om 
genomförande av saneringsåtgärder om kriterierna för länsstyrelsens ansvar är uppfyllda. 
Saneringsledaren arbetar utifrån länsstyrelsens saneringsplan.

 Stabschef

Stabschefen har i uppgift att leda länsstyrelsens stab. Stabschefen fördelar arbetet i staben 
utifrån behovet som ledningsfunktionerna anger. Till stabschefen kan kopplas ett eller flera 
biträden till att leda staben i denne ställe.

Alla tre ledningsfunktioner (geografiskt områdesansvar, räddningsledare och 
saneringsledare) ger tillsammans en inriktning för stabens arbete vid en kärnteknisk olycka 
som stabschefen omsätter till ett beslut i stort. 

11 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 1 kap 2§



 Stab

Länsstyrelsens stab stödjer ledningsfunktionerna och har i uppgift att ta fram underlag till 
beslut. Staben består av ett flertal olika funktioner, vilka redovisas i gällande 
stabsinstruktion. 

Vid en kärnkraftsolycka finns en särskild funktion som arbetar med strålningsmätning, 
denna funktion leds av en mätledare. Länsstyrelsen har en inriktning att tre mätledare ska 
vara utsedda. Mätledaren leder vilket arbete som mätsamordnarna och mätpatrullerna ska 
göra ute i fält (med utgångspunkt från Länsstyrelsens fältplats). Se vidare beskrivning om 
organisation för strålningsmätning i Delplan Strålningsmätning.

Vid upprättande av en eller flera ISF (se förklaring i punkten nedan) kommer delar av 
länsstyrelsens stab att fungera som ett ISF stöd. Ett ISF- stöd är en stab med uppgift att ta 
fram underlag för beredning i en ISF. ISF-stödet kan vidare bestå av deltagare från olika 
aktörer.

 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)

En ISF är en grupp representanter för flera aktörer som har till uppgift att träffa 
överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder. I en ISF 
fattas överenskommelser om inriktning och samordning som berör olyckan, det kan röra 
frågor som exempelvis geografiskt områdesansvar, skyddsåtgärder, sanering och 
strålningsmätning. En ISF får underlag från ett ISF-stöd12, läs mer om detta under rubriken 
”Stab”.

Vid en kärnteknisk olycka bör en ISF med aktörer som tar fram en gemensam inriktning 
och samordning för Halland (regionalt) upprättas. I enlighet med Gemensamma grunder 
för samverkan och ledning vid samhällsstörningar bör deltagarnas mandat vara klarlagt när 
överenskommelser sluts i ISF13.  

Om en nationell ISF upprättas kommer Länsstyrelsen i Halland delta i denna. 

Nedan redovisas ett exempel på vilka aktörer som i ett inledande skede behöver delta i den 
regionala ISF. Vilka aktörer som deltar kommer förändras med tiden. Vid en kärnteknisk 
olycka finns det ett flertal olika aktörer som kommer vara viktiga för den regionala ISF.

12 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018
13 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, MSB, 2018, s. 80



Figur 2 Exempel på aktörer som kan ingå i en ISF (Halland)

3.2 Vid larm 
Vid en kärnkraftsolycka på Ringhals finns flera olika larmnivåer (se beskrivning om 
larmnivåer i avsnitt 2.5). Länsstyrelsen agerar på alla larmnivåer, RIHAB, förstärkt 
beredskap samt haverilarm. Nedan finns en inriktning om vad som sker på länsstyrelsen 
vid de olika larmnivåerna.

 Ringhals haveriberedskapsorganisation (RIHAB)

Vid RIHAB aktiveras inte någon larmkedja i likhet med den som aktiveras vid förstärkt 
beredskap eller haverilarm. Vid RIHAB inkommer larmet från Ringhals till Länsstyrelsens 
Tjänsteperson i beredskap (TiB)14. Beredskapsdirektören meddelas inledningsvis som gör 
en bedömning av hur många i personalen som ska kallas in (exempelvis funktionschefer 
och räddningsledare). Därefter meddelas landshövding och länsråd. 

Länsstyrelsen startar upp krisledningsorganisationen och stabsarbetet i enlighet med 
stabsinstruktionen.

14 Länsstyrelsen har dygnet runt, året runt en Tjänsteperson i beredskap (TiB). TiB är därmed alltid 
tillgänglig och nås vid ett eventuellt larm om kärnteknisk olycka. 

Inriktnings- och samordningsfunktion 
(Halland)

 Regionala rådet styrgrupp
o Länsstyrelsen Halland (länsråd 

ordf.)
o Kommuner i Halland 

(kommundir.)
o Region Halland (region.dir)
o Polismyndigheten (PO Halland)
o Försvarsmakten (Västra 

militärregionen chef)
 Länsstyrelsen Västra Götaland
 Länsstyrelsen Jönköping
 Länsstyrelsen Kronoberg
 Länsstyrelsen Skåne
 Trafikverket
 Kustbevakningen
 Strålsäkerhetsmyndigheten
 Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap



 Förstärkt beredskap/ Haverilarm

Vid förstärkt beredskap eller haverilarm på Ringhals kärnkraftverk rapporteras detta 
omgående till SOS Alarm som larmar alla aktörer enligt Delplan Larm.

TiB får larm av SOS Alarm och kvitterar detta. TiB tar sedan kontakt med utvalda personer 
på länsstyrelsen som länsledning och beredskapsdirektör för att informera om händelsen. 
Ledningsfunktionen räddningsledare tar kontakt med TiB för att meddela att de har 
möjlighet att agera räddningsledare för händelsen. Det är av särskild vikt att en kontakt 
etableras för att säkerställa att en av de 6 presumtiva räddningsledarna blir utvald för att 
påbörja ledningen av den statliga räddningsinsatsen. 

Inkallning av personal görs genom SOS Alarm. 

Riktlinjer utifrån den nationella beredskapsplanen är att TiB har trepartssamtal med SSM 
och MSB inom 30 minuter från att larmet inkommit. Utifrån detta och sedan fortlöpande 
rapportering, skapar sedan MSB den nationella lägesbilden.

TiB inställer sig på länsstyrelsens ledningsplats och påbörjar därefter arbetet i 
krisledningsorganisationen och förbereder den första regionala samverkanskonferensen, 
som sker ca 2½ timma efter larm. TiB tar emot och informerar personal som kallats till 
ledningsplatsen. Mer beskrivning av det initiala arbetet för TiB finns i dokumentet 
”Checklista och instruktion för TiB vid larm på Ringhals kärnkraftverk”.

En samverkansperson (vakthavande ingenjör) från Ringhals kommer finnas på plats i 
länsstyrelsens krisledningsorganisation vid händelse av en olycka på Ringhals 
kärnkraftverk. Syftet är att samverkanspersonen ska kunna förklara komplicerade tekniska 
händelser på kärnkraftverket för staben och vara en länk mellan Ringhals och 
Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen startar upp krisledningsorganisationen och stabsarbetet i enlighet med 
stabsinstruktionen.

3.3 Avslut av räddningstjänst 
Statlig räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning 
ska avslutas när ett eller flera av rekvisiten/kriterierna i LSO 1 kap 2§ inte längre är 
uppfyllda ”…Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta 
är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, 
kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.”

Enligt LSO 4 kap 7§ är det räddningledaren som har mandat att fatta beslut om att avsluta 
räddningsinsatsen. Beslutet om att avsluta räddningsinsatsen ska göras skriftligen. 

”…När en räddningsinsats är avslutad skall räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta 
ägaren eller nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av räddningsinsatsen om 
behovet av bevakning, restvärdeskydd, sanering och återställning.

Behövs bevakning med hänsyn till risken för nya olyckor men kommer bevakningen inte 
till stånd, får räddningsledaren utföra bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens 



bekostnad.

Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs”. LSO 4 kap 7§.”

I beslutsstöd från Strålsäkerhetsmyndigheten ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt 
kärnkraftverk” samt det kompletterande beslutsstöd som tagits fram av länsstyrelsen i 
Halland finns underlag som stöd inför och vid avslutande av räddningstjänst. 

3.4 Länsstyrelsens fältplats  

Enligt SSM:s föreskrift (SSMFS 2014:2) om beredskap vid kärntekniska anläggningar15 
ska ett logistikcenter (LogC) kunna upprättas av anläggningsinnehavaren i samband med 
en olycka på kärnkraftverket. LogC är placerat vid Scanias lastbilsverkstad i Himle.

Vid logistikcentret ska det finnas:

 Ett område för uppställning av tung utrustning

 Möjlighet att utrusta personal inför transport till anläggningen

 Möjlighet att efter återtransport utföra uppföljning av persondoser, avsökning och 
personsanering

 Möjlighet att dekontaminera fordon och utrustning

Länsstyrelsen i Hallands län har efter samråd med andra deltagande myndigheter beslutat 
att placera en fältplats i nära anslutning till Ringhals LogC. Länsstyrelsens fältplats 
upprättas i enlighet med Delplan länsstyrelsens fältplats.  På så sätt kan delar av 
anläggningarna samutnyttjas. Länsstyrelsens fältplats är placerat på Munkagårdsgymnasiet 
i Tvååker, ett par kilometer från LogC i Himle.

På Länsstyrelsens fältplats har deltagande myndigheter tillgång till:
 Arbetslokaler för egen personal
 Personlig skyddsutrustning och dosimetrar för arbete i inre beredskapszonen
 Mat och hjälp med boende

Exempel på arbetsuppgifter på Länsstyrelsens fältplats:
 Instruera personal som skall in och arbeta i inre beredskapszonen
 Leda personal som arbetar i inre beredskapszonen
 Ta emot och inkvartera tillkommande resurser

15 Strålsäkerhetsmyndigheten. SSMFS 2014:2. Föreskrifter om beredskap vid kärntekniska 
anläggningar. 2017. 



Vid Länsstyrelsens fältplats kommer det finnas behov av en platschef från Länsstyrelsen 
med det övergripande ansvaret för samordning på fältplatsen. Platschefen ska vara anställd 
vid Länsstyrelsen för att kunna företräda myndigheten och fatta beslut.

Figur 3 Kartan visar lokalisering av länsstyrelsens fältplats och LogC.



4. Samband 
De tekniska system som kommer användas vid en kärnteknisk olycka är till största del 
samma som används i vardagen och vid övriga samhällsstörningar. Det är telefoni, Rakel, 
videokonferens (plattform för att dela ljud och bild), e-post och WIS. Användandet av 
dessa sambandssystem på regional nivå finns reglerat i dokumentet ”Riktlinjer för tekniska 
stödsystem vid regional samverkan i Halland16”. Vid en kärnteknisk olycka används också, 
utöver ovanstående, Försvarets telenät och vid behov kryptosystem. 

En grundläggande sambandslista för larmning och kontakt med TiB (eller motsvarande) 
uppdateras kontinuerligt av Länsstyrelsen och finns hos SOS Alarm. Vidare finns 
grundläggande sambandslistor för kontakt mellan organisationer. Vid en kärnteknisk 
olycka sammanställs en detaljerad sambandslista och distribueras till berörda aktörer. 

4.1 Telefoni
Vid en kärnteknisk olycka kommer mobiltelefonnäten att vara hårt belastade. Ingående 
organisationer bör inte enbart förlita sig på mobiltelefoni på sina stabsplatser utan också på 
fasta anknytningar. Särskilt utpekade organisationer såsom länsstyrelserna, Polisen, SSM, 
Försvarsmakten, Ringhals, Kungsbacka kommun, Marks kommun, Falkenbergs kommun 
och Varbergs kommun har möjlighet att kommunicera via Försvarets telenät (FTN).

4.2 Rakel
Rakel är ett robust och säkert kommunikationssystem för samverkan. Rakel erbjuder 
gruppkommunikation för att snabbt sprida viktig information både mellan ledningsplatser 
och till personal i fält. Den förväntade belastningen på mobiltelefonnät gör att personal i 
fält bör använda Rakel för att kunna kommunicera. Viktiga basstationer vid en kärnteknisk 
olycka är försedda med reservkraft för att kunna fungera vid elbortfall.

Beroende på målgrupp kommer någon av följande talgrupper användas för nationell 
samverkan 

 ”Nat Möte 1-3” 

 ”Mynd möte 1-5”. 

För regional samverkan används främst talgruppen ”Hall LednLän”, denna talgrupp 
kommer att sammankopplas med intilliggande läns talgrupper vid behov. 

För räddningstjänstinsatserna används talgrupper ur ”Nat Blå 1-40”. En kärnteknisk 
olycka kommer med stor sannolikhet innebära att resurser tillförs från övriga delar av 
länet. ”Nat Blå”-grupperna kan då användas av alla enheter utan att en mängd 

16 Länsstyrelsen i Hallands län. Riktlinjer för tekniska stödsystem vid regional samverkan i Halland. 2015.



sammankopplingar behöver göras.

Notera att RAPS talgrupper bör undvikas då regionala och nationella aktörer som 
Länsstyrelsen, Kustbevakningen och Försvarsmakten inte har tillgång till dessa. 
Länsstyrelsen kommer leda sambandsplaneringen i samverkan med framförallt Polisen. 
Det praktiska arbetet med talgruppshantering sköts av SOS Alarm och Polisen.

All Rakelplanering följer Nationella riktlinjer17.

4.3 Videokonferens
Videokonferenssystem (plattform för att dela ljud och bild) används för att dela 
lägesinformation mellan staber och vid samverkanskonferenser. Till mötesrummet kan 
man ansluta via webbläsare eller videokonferenssystem. Även Länsstyrelsen kan ha 
mötesrum öppna under händelsen, dit man bara kan ansluta via videokonferens.

4.3.1 Videokonferens med Strålsäkerhetsmyndigheten
SSM kan ge stöd till länsstyrelsens krisledningsorganisation (staben) på distans från sin 
ledningsplats i Solna. Det är ett virtuellt mötesrum som står öppet under hela händelsen 
och där det går att få stöd eller stämma av frågor med SSM. 

4.4 E-post
E-post används för att skicka information och dokument både inom organisationer och 
mellan krisledningsorganisationer. Viktigt är att så långt som möjligt använda 
funktionsadresser istället för personadresser. Detta för att förhindra att information inte 
kommer fram vid skiftbyten etc.

4.5 WIS
Ett viktigt verktyg vid samverkan med andra aktörer är Webbaserat informationssystem 
(WIS) som förvaltas av MSB. I WIS delas information med valda aktörer vilket innefattar 
sammanställningar om lägesbild, händelseutveckling och andra byggstenar i 
kommunikationsarbetet. Vid en kärnteknisk olycka använder Länsstyrelsen WIS för 
regelbundna lägesrapporter och för att inhämta information. 

4.6 Signalskydd
För utbyte av hemlig eller skyddsvärd information har Länsstyrelsen 
signalskyddsutrustning (kryptofax MGM, kryptotelefon MGL, krypto-PC MGS och 

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB342: Nationella riktlinjer för samverkan i 
Rakel. 2016.



filkrypto Kurir). 

Länsstyrelsernas kryptoberedskap regleras i ”Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap18”. Till vardags har 
Länsstyrelsen beredskap att omedelbart kunna ta emot kryptofax mellan klockan 9–15. 
Med en timmes varsel ska Länsstyrelsen kunna ta talsamtal. Under icke kontorstid kan TiB 
efter larm ta emot kryptofax och kryptosamtal. 

Vid en kärnteknisk olycka kan Länsstyrelsen ta emot och sända krypterad information via 
krypto-PC, fax och telefon dygnet runt. Länsstyrelsen avser främst att använda MGS på 
regional och nationell nivå. Mot lokal nivå används Signe.

5. Strålningsmätning 

Övergripande om strålningsmätning

För att kartlägga vilka områden som förorenats krävs strålningsmätningar för att fastställa 
nedfallets utbredning och omfattning. Det är även möjligt att mäta vilka ämnen det är som 
avger den joniserande strålningen. I Delplan Strålningsmätning tillhörande denna plan 
beskrivs hur Länsstyrelsen närmare arbetar med genomförande av strålningsmätning inför, 
under och efter en eventuell kärnkraftsolycka med utsläpp av radioaktiva ämnen. Här 
nedan finns en övergripande beskrivning om strålningsmätning. 

I ett tidigt skede av räddningstjänstarbetet är strålningsmätning avgörande för att snabbt 
kunna skapa en bild av vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för drabbade områden. I 
saneringsskedet behövs strålningsmätning för att kunna identifiera vilka områden som 
kräver sanering.

Vid utsläppsfasen av en kärnkraftsolycka finns två huvudsakliga behov av 
strålningsmätningar.

1. Verifiera om utsläpp skett samt att följa utsläppet. 

2. Genomföra mätningar så att man i efterhand kan uppskatta erhållna stråldoser från 
extern och intern bestrålning. 

För att kartlägga nedfallet ska strålningsmätningar kunna ske i både inre- och yttre 
beredskapszonen samt i hela planeringszonen. Det innebär att utöver Hallands län så ska 
förmåga finnas att kartlägga även Västra Götalands-, Jönköpings- Kronobergs- och Skåne 
län. Länsstyrelsen i Hallands län leder de mobila dosratresurserna i hela planeringszonen. 

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSBFS 2009:11 Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter om civila myndigheters kryptoberedskap. 2009. 



Organisation

Länsstyrelsen organisation för strålningsmätning består av mätledare, mätsamordnare, 
mätstöd samt mätpatruller. Organisationen bemannas främst av länsstyrelsens personal, 
länets räddningstjänster och nationella experter och specialister. 

Det finns ett flertal olika aktörer som är involverade i arbetet med strålningsmätning. 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är en av dem. SSM ansvarar bland annat för att 
skyndsamt ta fram och dela med sig av analyser och bedömningar av det tekniska läget på 
kärnkraftverket och de radiologiska konsekvenserna som kan bli till följd av händelsen. 
SSM och länsstyrelsens krisorganisationer står i nära kontakt med varandra under 
händelsen.

SSM upprätthåller och leder också en nationell organisation för expertstöd vid olyckor och 
andra allvarliga händelser med radioaktiva ämnen. I organisationen ingår myndigheter, 
universitet och företag som enligt avtal med SSM upprätthåller en beredskapsorganisation 
genom att säkerställa den egna personalens kompetens och hålla nödvändig utrustning 
insatsberedd. Den nationella organisationen för expertstöd ska förse SSM med mätdata och 
analyser. 

De regionala mätpatrullerna mäter dosraten från markbeläggningen medan nuklidspecifika 
mätningar och stråldosberäkningar utförs av SSM samt av SSM:s expertstödsorganisation.

Vidare finns ett flertal olika aktörer som är involverade i arbetet med strålningsmätning

- Beredskapslaboratiorier 

- Försvarsmakten

- Elfsborgsgruppens CBRN-pluton

- SGU

- Angränsande län

Genomförande av strålningsmätningar

- Utsläppsfas

Strålningsmätningar som genomförs under utsläppsfasen genomförs med hjälp av fasta 
gammastationer samt luftprovtagare att tillgå för länsstyrelsens organisation. Det är viktigt 
att den här strålningsmätningen påbörjas innan plympassage för att kunna göra korrekta 
uppskattningar.

Gammastationerna är redan utplacerade runt Ringhals kärnkraftverk som kan användas för 
att följa utsläppet samt att bedöma om framtagna spridningsprognoser är korrekta. 
Luftprovtagare finns utplacerade hos räddningstjänsten för att snabbt kunna driftsättas på 
förutbestämda platser i anslutning till gammastationer. 

Mätning för att kartlägga nedfall med till exempel mobila dosratsinstrument ska endast 



förberedas och inte, i normala fall, inledas förrän nedfall skett och koncentrationen av 
luftburen aktivitet avtagit. 

- Efter utsläpp

När nedfall skett och koncentrationen av luftburen aktivitet avtagit kan storskalig kartering 
påbörjas med mobila mätningar. Länsstyrelsens mätledare meddelar mätsamordnaren när 
mobila mätningar kan påbörjas. 

I första hand behöver områden identifieras där markbeläggningen är så hög att 
skyddsåtgärder kan vara motiverade. Utöver att identifiera områden med hög 
markbeläggning är det också viktigt att identifiera områden med lägre markbeläggning än 
förväntat. 

Initialt ska strålningsmätningar baseras på information från spridningsprognoser 
tillsammans med mätresultat från gammastationer. Mobila mätningar utförs med 
mätsystem som placeras i bil eller flygplan. 

Utöver den kartläggning av radioaktivt nedfall som genomförs med mobila mätningar finns 
ett behov av olika typer av dosratsmätningar för att undersöka specifika förhållanden som 
råder på en viss plats eller vid en viss verksamhet. Länsstyrelsens organisation för 
strålningsmätning ska ha förmågan att genomföra dosratsmätningar i enskilda punkter. 
Sådana mätningar görs bland annat för att verifiera och komplettera de mätningar som 
utförts. 

6. Information och varning till allmänheten 

6.1 Information till allmänheten 

I Delplan kommunikation återfinns en inriktning för hur länsstyrelsen arbetar med 
information och kommunikation vid risk för, under eller efter ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen. Här nedan finns en sammanfattning av underlaget i delplanen.

Allt kommunikationsarbete vid eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen grundar sig i 
Länsstyrelsens kommunikationspolicy med tillhörande styrdokument. Kraven kommer vara 
höga på att information och kommunikation når de som kan komma att påverkas av 
utsläppet. Ansvariga myndigheterna på nationell, regional och lokal nivå behöver agera 
samlat och i största möjliga utsträckning hänvisa till Länsstyrelsens kommunikation.

Innan en olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen

Information delas ut på förhand, Information delas ut på förhand, exempel på detta är 
Broschyren "Vid larm från kärnkraftverket i Ringhals – gör såhär"



Under en händelse vid eller vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen

Via Sveriges Radio meddelas larm enligt förberedda meddelande i Radio Halland, Radio 
Göteborg samt rikstäckande kanaler vid behov. Meddelandena beskriver rekommenderade 
skyddsåtgärder för allmänheten och en kortfattad beskrivning av larmet. Via Sveriges 
Television sänds vid larm förberedda meddelandet textat.

Frågor från allmänheten kan besvaras av en upplysningscentral på Länsstyrelsen.

Vid en kärnteknisk olycka är det viktigt att snabbt kunna identifiera olika grupper, som 
exempelvis påverkas olika av joniserande strålning samt som har specifika behov, det kan 
vara funktionsnedsättningar, läs och skrivsvårigheter eller liknande. Kommunikationen 
behöver präglas av enkelhet och förtroende vilket i förlängningen ställer krav på valet av 
kommunikationskanaler samt aktörernas samverkan kring denna kommunikation.

Kanaler för information och kommunikation

Länsstyrelsen använder sig av ett flertal kanaler för kommunikation. Huvudkanalen för 
Länsstyrelsens kommunikation med allmänhet, andra organisationer och media är 
webbplatsen www.lansstyrelsen.se/halland. Länsstyrelsen i Hallands län kan via sociala 
medier sprida information. Utöver det finns det även möjlighet att svara på frågor som 
ställts på sociala medier av allmänheten eller media.

Information från Länsstyrelsen till massmedia sker kontinuerligt under händelsens 
utveckling. Länsstyrelsen nyttjar ett antal kommunikationskanaler såsom 
pressmeddelanden, presskonferenser och intervjuer. Sveriges Radio har en särskild roll i 
kriskommunikationen i rollen som beredskapskanal som definieras i deras 
sändningstillstånd

Länsstyrelsen bör också ha en beredskap för att möta media på plats nära olyckan.

6.2 Varning till allmänheten 

Om en olycka inträffar i ett svenskt kärnkraftverk varnas alla som bor i den inre och yttre 
beredskapszonen genom ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Varningen 
genomförs med system både inomhus- och utomhuslarm. 

Inom beredskapszonerna kommer Radio Data System (RDS), särskilda radiomottagare, 
delats ut till samtliga hushåll, fritidshushåll och verksamhetsutövare. RDS-mottagaren är 
ett inomhuslarm som larmar allmänheten om en olycka skulle inträffa vid Ringhals och 
sedermera håller allmänheten informerad. Ett särskilt varningsmeddelande sänds via 
Sveriges Radio och utgår ifrån Sveriges Radios sändningsledning (SÄL) i Stockholm. 
RDS-mottagaren kan aktiveras genom att SÄL sänder en särskild larmkod som startar 
samtliga RDS-mottagare i berörda områden. 

För att kunna varna även utomhus finns kraftiga ljudsändare runt Ringhals. Dessa utlöses 
vid haverilarm. Signalen ”Viktigt meddelande” ljuder från utomhusvarningssystemet 
genom en ton som varar i 7 sekunder, tystnar i 14 sekunder, ton i 7 sekunder o.s.v. När 

http://www.lansstyrelsen.se/halland


faran är över ljuder tonen i 30–40 sekunder. Ljudsändare finns utplacerade i hela Sverige, 
men i de olika beredskapszonerna är dessa fler i antalet för att säkerställa att berörda inom 
området uppmärksammar larmet.

Begäran av VMA för såväl ljudsändare, RDS, tv/radio utförs vid händelse av en olycka på 
Ringhals, av statlig räddningsledare, Ringhals eller Strålsäkerhetsmyndigheten. 

7. Personella och materiella resurser i länet 
I detta kapitel finns beskrivningar om personella och materiella resurser som finns på olika 
nivåer – regionalt, nationellt och internationellt.

Mer information om roller och ansvar för bland annat nationella myndigheter finns 
beskrivet i Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka framtagen 
av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

7.1 Regionala resurser
I det här delavsnittet finns en övergripande beskrivning om vilka aktörer som kommer och 
kan komma att behöva bidra med personella och materiella resurser vid en kärnteknisk 
olycka. Det gäller dels vilka lagmässiga uppgifter som regionala aktörer har men också 
exempel på stöd som länsstyrelsen skulle behöva av regionala aktörer i samband med en 
kärnteknisk olycka.

7.1.1 Länsstyrelsen i Halland
Länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar på regional nivå och ansvarar vidare för 
räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning. 

Hela länsstyrelsens personal är en del av krisledningsorganisationen för att resurssätta 
länsstyrelsens uppgifter vid en eventuell kärnteknisk olycka. Personal som 
räddningsledare, saneringsledare och indikeringsledare tillkommer från andra myndigheter 
i hanteringen.

Länsstyrelsen kan få stöd från andra aktörer vid en olycka. Räddningsledaren som leder 
den statliga räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen har även befogenhet att 
begära stöd utifrån bestämmelserna om tjänsteplikt. Tjänsteplikt gäller då det råder 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, enligt, 
LSO 6 kap 1§. Vid sanering gäller inte tjänsteplikten men det är dock möjligt för 
länsstyrelsen att göra ingrepp i annans rätt, LSO 6 kap 2§. 

Vid hantering av en kärnteknisk olycka, både då det råder räddningstjänst och när sanering 
genomförs kommer materiella resurser att behövas. Vilka och omfattningen av de 
materiella resurser som krävs skiljer sig åt beroende på olyckans omfattning och 
utbredning. 



Materiella resurser kommer krävas för att leda arbetet och vidare vid eventuella beslut om 
genomförande av skyddsåtgärder och efterföljande sanering. I punktlistan nedan redovisas 
exempel på resurser som kan komma att krävas vid hantering av en kärnteknisk olycka och 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.  

- Lokaler – ledningsplats, utrymningsplatser, mottagningsplatser, länsstyrelsens 
fältplats

- Sambandsutrustning – ledningsplats, länsstyrelsens fältplats, personal i fält

- Skyddsutrustning – personal i fält

- Mätinstrument – strålningsmätning

- Transporter – för utrymmande 

- Jodtabletter – begränsad extrautdelning

- Utrustning saneringsarbete – exempelvis grävare, lastbilar, högtryckstvätta

Den regionala resursgruppen i Halland (RRG Halland) är en strukturerad form av 
samarbete mellan frivilliga försvarsorganisationer och Länsstyrelsen i Hallands län. Vid en 
kärnteknisk olycka som drabbar länet kan Länsstyrelsen vid behov efterfråga extra resurser 
från RRG Halland som besitter kompetens inom olika områden. RRG Halland finns med i 
Länsstyrelsen i Hallands läns larmlista, och kommer därmed att bli larmade likt andra 
samverkande aktörer i kärnenergiberedskapen vid en kärnteknisk olycka. 

7.1.2 Kommuner

Kommunerna i Hallands län är en central aktör för hanteringen av en samhällsstörning i 
form av en kärnteknisk olycka och är följaktligen en viktig samverkansaktör för 
länsstyrelsen.

Alla kommuner har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  
Kommunerna har bland annat ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att 
verka för att åtgärder som vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse 
samordnas och att information ges till kommuninvånare. Vid en kärnteknisk olycka ska 
kommunerna även säkerställa driften av den verksamhet som kommunerna bedriver och 
som anses vara samhällsviktig. 

Vidare har kommunerna en skyldighet att delta i räddningsinsatser och medverkan vid 
sanering med personal och egendom efter utsläpp av radioaktiva ämnen om lämpliga 
resurser finns och det inte allvarligt hindrar dess normala verksamhet, LSO 6 kap 7§. 
Kommuner ska också på begäran av den myndighet som ansvarar för räddningstjänst eller 



sanering (Länsstyrelsen enligt FSO 4 kap 15§) lämna upplysningar om personal och 
egendom som kan användas i räddningstjänst eller vid sanering enligt LSO 6 kap 8§.

Personal från kommunerna i Halland har också uppgifter som bland annat att bistå 
länsstyrelsen i arbetet med att upprätta och bemanna utrymningsplatser och 
uppsamlingsplatser. Se vidare beskrivning i Delplan Utrymning. 

Räddningstjänster

Länsstyrelsen i Halland har slutit överenskommelser mellan ett par räddningstjänstförbund 
att bistå med personal och materiel för genomförande av strålningsmätningar.

7.1.3 Region Halland
Regionen har verksamheter som utgör samhällsviktig verksamhet och kommer behövas i 
hanteringen av en eventuell olycka, det gäller både personal och materiella resurser. 
Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för kollektivtrafiken. Vid en 
eventuell kärnkraftsolycka finns det ett ansvar för att bland annat hantera vårdinsatser, 
upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap, genomföra vårdtransporter och 
ambulansverksamhet inklusive anpassade transportmedel för vårdtagare med olika behov. 
Men även att bistå med bussar för transport av utrymda.

7.1.4 Ringhals AB 
I Hallands län finns Ringhals kärnkraftverk lokaliserat. Vid en olycka på kärnkraftverket är 
Ringhals en central samverkansaktör för länsstyrelsen. Det finns särskilda bestämmelser 
för vad Ringhals som kärnteknisk anläggning har för ansvar vid en eventuell olycka, se 
exempelvis SSMFS 2014:2.

Länsstyrelsen har ett avtal med Ringhals AB beträffande vissa beredskapsåtgärder.  

7.2 Nationella resurser 
Länsstyrelsen i Halland behöver också stöd från olika myndigheter som antingen har ett 
utpekat ansvar i beredskapen för en kärnteknisk olycka eller besitter kompetens som är 
viktig för hanteringen. Samverkan med berörda myndigheter kommer ske och det finns 
också beskrivet i lagstiftning vilken skyldighet myndigheter har vid räddningstjänst efter 
en eventuell kärnteknisk olycka. Enligt LSO 6 kap 7§ har såväl statliga myndigheter som 
kommuner skyldighet att delta i räddningsinsatser och medverkan vid sanering med 
personal och egendom efter utsläpp av radioaktiva ämnen om lämpliga resurser finns och 
det inte allvarligt hindrar dess normala verksamhet. Vidare ska Statliga myndigheter, 
kommuner och enskilda enligt LSO 6 kap 8§, på begäran av den myndighet som ansvarar 
för räddningstjänst eller sanering (Länsstyrelsen enligt FSO 4 kap 15§) lämna upplysningar 
om personal och egendom som kan användas i räddningstjänst eller vid sanering.



7.2.1 Försvarsmakten 
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst 
inom LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten. 
Länsstyrelsen samverkar löpande med Västra Militärregionen.

7.2.2 Jordbruksverket (SJV)
Jordbruksverket är en expertmyndighet inom främst jordbruk och landsbygdsutveckling. 
Jordbruksverket kommer vid en kärnteknisk olycka arbeta för att minska konsekvenserna i 
jordbrukssektorn. Stöd till länsstyrelserna omfattar bland annat rekommendationer i frågor 
som rör djurskydd och sanering.19

Jordbruksverket kan lämna expertstöd till Länsstyrelsen i jordbruksfrågor som blir aktuella 
vid en kärnteknisk olycka, bland annat det som rör livsmedelsproducerande djur, 
sällskapsdjur, djurfoder, djurskyddsfrågor, utrymning av djur, animaliska biprodukter, 
växtodlingsfrågor, ekologisk produktion, ekonomiskt stöd till jordbruksföretag, sanering av 
jordbruksmiljö, råd och rekommendationer angående olika motåtgärder i 
primärproduktionen. Dessutom bedriver Jordbruksverket en målgruppsinriktad 
kriskommunikation med berörda aktörer och allmänheten inom ovan nämnda områden. 
Länsstyrelsen kan i samråd med Jordbruksverket ta fram rekommendationer för sanering 
av lantbruk och jordbruksmark.

7.2.3 Kustbevakningen
Kustbevakningen bistår Länsstyrelsen och dess räddningsledare med att stödja 
räddningsinsatsen (FSO 4 kap 15§) ute till sjöss. Exempel på stöd är att kunna varna och 
utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till sjöss, samt att även spärra av och leda 
om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid ett kärnkraftverk. Läs mer om 
utrymning till sjöss i Delplan Utrymning.

7.2.4 Livsmedelsverket (SLV)
Livsmedelsverket är en expertmyndighet vad gäller mat och dricksvatten. 
Livsmedelsverket är därmed en viktig samverkansaktör för länsstyrelsen i frågor rörande 
livsmedel- och dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket har en viktig roll att informera 
och kommunicera med olika aktörer i samband med en kärnteknisk olycka. Arbetsområden 
rör exempelvis riskvärdering, gränsvärden i livsmedel, kostråd och mätning av livsmedel. 
Myndigheten kan också besluta om förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet 
eller utsläppande på marknaden av livsmedel.20

7.2.5 Länsstyrelser   
Enligt FSO 4 kap 21§ ska alla länsstyrelser ha ett Program för räddningstjänst och sanering 
framtaget.

Enligt FSO 4 kap 29§ har kärnkraftslänen samt Länsstyrelsen i Skåne och Västerbottens 
län i uppgift att bistå andra länsstyrelser i fråga om räddningstjänst vid utsläpp av 
radioaktiva ämnen. Länsstyrelserna ska organisera personalberedskapen utifrån denna 

19 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020
20 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020



uppgift. Se även 10.1. 

Angränsande län till Halland är viktiga aktörer för samverkan (Länsstyrelsen Västra 
Götaland, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Länsstyrelsen 
Skåne Angränsande län har blivit än mer centrala samverkansaktörer i samband med att 
beredskapszonen och planeringszonen också når angränsande län geografiskt.

Övriga kärnkraftslän (Länsstyrelsen i Uppsala och Kalmar) är viktiga aktörer för 
samverkan.

7.2.6  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Om ingen annan myndighet har ansvaret, så ansvarar MSB för frågor rörande skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

MSB har bland annat en central roll vad gäller samordning mellan aktörer för att förebygga 
och hantera olyckor och kriser. Vidare ska MSB bidra till att minska konsekvenser vid 
olyckor och kriser.

Vid behov av mottagande av nationellt bistånd kommer Länsstyrelsen i Hallands län 
klargöra behovet tillsammans med MSB och därefter tilldela interna resurser uppgiften att 
hantera biståndet. MSB:s nationella samverkanskonferenser är ett tillfälle där 
Länsstyrelsen i Hallands län kan förmedla behovet av resurser till andra län.

MSB ska utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera oönskade 
händelser där farliga ämnen ingår, bland annat vad gäller sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

MSB ger också stöd för att samordna information till allmänhet och media.

MSB ansvarar för  NESA, Nationella expertgruppen för sanering av radioaktiva ämnen.

7.2.7 Polismyndigheten 
Polismyndigheten ska vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst 
inom LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.

Polismyndigheten har en central roll vid genomförandet av bland annat utrymning och 
ansvarar bland annat för att

- Bistå räddningsledaren i genomförandet av utrymning 

- Hantering av polisiära insatser 

- Upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i samhället 

- Avspärrningar av områden och vägar vid hot- eller brottssituation samt biträde vid 
avspärrning vid olyckor 



- Trafikdirigering 

- Registrering av döda, skadade och försvunna personer i samband med utrymningen. 

- Genomsökning och bevakning av utrymt område

Länsstyrelsen samverkar löpande med Polisregion väst.

7.2.8 Sjöfartsverket och JRCC
Det kommer krävas samverkan med Sjöfartsverket för att Kustbevakningen ska kunna 
informera Sjötrafik genom kanaler för kommunikation.

Sjöfartsverket har sambandsansvar för Sjö- och flygräddningscentralen, Joint Rescue Co-
ordination Centre (JRCC). 

7.2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, 
kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. 

SSM är en expertmyndighet inom bland annat strålskyddsberedskap, Förordning 
(2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten 15§ och utgör bland annat ett 
viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om skyddsåtgärder samt ge råd om sanering 
efter utsläpp av radioaktiva ämnen. 

Vidare ansvarar SSM för att upprätthålla och leda en nationell organisation för expertstöd 
vid nukleära och radiologiska situationer. Läs mer om expertstödsorganisationen21 i 
Delplan strålningsmätning. 

7.2.10 Trafikverket region väst
Trafikverket ska vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst inom 
LSO 6 kap 7-8§§ så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten.

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, 
sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

Trafikverket stödjer bland annat länsstyrelsen med att hantera trafikflödet för utrymningsvägar, 
omledning/avspärrning/trafikinformation/vägvisning av trafikflödet på vägar och järnvägar som 
berörs i ett utrymningsområde.

21 Expertstöd vid radiologiska och nukleära nödsituationer, SSM, 2013



7.3 Internationella resurser

7.3.1 Övergripande 
Vid en händelse av kärnteknisk olycka har MSB och SSM ansvaret att ställa nationella 
såväl som internationella resurser till förfogande till de aktörer som är drabbade. Dessutom 
ska MSB vara Sveriges kontaktpunkt till EU:s civilskyddsmekanism (ERCC), vilket 
innebär möjligheten att begära internationellt bistånd och att lämna bistånd till de länder 
som deltar i samarbetet inom ramen för EU:s ministerråds beslut. 

Utöver det som beskrivits ovan, utvecklar MSB i samverkan med övriga myndigheter en 
expertfunktion inom området internationellt stöd som kan stötta aktörerna vid mottagande 
av internationellt stöd. 

Ytterligare internationellt bistånd kan mottagas från IAEA i form av materiella och 
personella resurser. Kontaktpunkt för bistånd från IAEA är SSM. I Nationell 
beredskapsplan för hanteringen av en kärnteknisk olycka framgår det på ett mer 
djupgående plan vilka samarbeten som Sverige har och vilka möjligheter till internationellt 
stöd som går att få.

Länsstyrelsens uppgift gällande internationellt stöd handlar om att analysera och bedöma 
vilket resursbehov som länsstyrelsen kan tänkas behöva i sitt arbete med en kris. Vilket 
behov av förstärkningsresurser som länsstyrelsen eftersöker meddelas till MSB och/eller 
SSM, varpå regeringen sedermera tar beslut vilka resurser länsstyrelsen ska tilldelas.

7.3.2 Danska beredskabsstyrelsen
Danska beredskabsstyrelsen arbetar för att förbereda samhället för och förhindra kriser, 
olyckor och samhällsstörningar. 

Länsstyrelsen samverkar med Danska beredskabsstyrelsen, bland annat vid 
verksamhetsplanering samt i övningar och utbildningar.



8. Skyddsåtgärder  
Vid risk för utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan 
skyddsåtgärder behöva genomföras för att minska risken för eventuella strålskador. Inom 
kärnenergiberedskapen är de prioriterade målen med strålskyddet att kunna vidta 
skyddsåtgärder för allmänheten för att 

 Undvika deterministiska effekter (akuta strålskador)

 Minska sannolikheten för stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt 
(långsiktiga skador, ex. cancer)

I avsnitten 8.2 till och med 8.7 beskrivs de olika skyddsåtgärderna mer detaljerat. Sanering 
som beskrivs i kapitel 9 kan också anses vara en skyddsåtgärd.

8.1 Beslut om skyddsåtgärder
Det är räddningsledaren som fattar beslut om skyddsåtgärder. Inför ett beslut har 
räddningsledaren ett beslutsstöd som underlag för att förenkla beslutsfattandet och 
genomförandet av besluten. 

Tillgängliga beslutsstöd

 ”Beslutsstöd vid olycka i ett svenskt kärnkraftverk” framtaget av 
strålsäkerhetsmyndigheten

 Länsstyrelsen i Hallands beslutsstöd kompletterande beslutsstöd 



8.1.1 Handlingsalternativ
Utifrån de skyddsbehov som beskrivs i de lägesbilder som länsstyrelsens stab tar fram 
fattar räddningsledaren beslut om skyddsåtgärder. De skyddsåtgärder räddningsledaren 
fattar beslut om kommuniceras också till berörda aktörer och allmänheten.

I tabellen nedan presenteras exempel på handlingsalternativ rörande skyddsåtgärderna 
Utrymning samt Inomhusvistelse och intag av jodtabletter. 

Tabell 3 Tabellen visar handlingsalternativ för skyddsåtgärderna Utrymning samt Inomhusvistelse och intag 
av jodtabletter.

Handlingsalternativ Beskrivning och saker att beakta

Besluta om 
förberedelser för 
utrymning

Det kan finnas situationer där hotet inte innebär någon 
omedelbar fara som kräver utrymning men där det finns 
anledning att förbereda allmänheten så att det går fortare att 
utrymma om det senare skulle behövas. Risken med detta 
är att det uppstår spontanutrymning. För att minska 
riskerna för spontanutrymning är det viktig med en 
regelbunden kommunikation om det aktuella läget. Det bör 
även kommuniceras vilka förberedelser som ska göras av 
den enskilde.

Besluta om 
inomhusvistelse och 
intag av jodtabletter

Inomhusvistelse innebär att få människor att stanna 
inomhus ofta med uppmaning om stängda fönster, dörrar 
och ventilation. Detta alternativ är att föredra om inte hotet 
kräver en utrymning, utan att det räcker att vara inne i 
bostaden. Beslutet skulle kunna kombineras med att 
beordra förberedelse för utrymning men då även ge de 
nackdelar ett sådant beslut kan få i form av risk för 
spontanutrymning. Vid behov kombineras åtgärden med 
rekommendation om intag av jodtabletter. 

Besluta om partiell 
utrymning

Partiell utrymning är lämpligt i situationer där hotet inte är 
verksamt men om hotet blir verklighet kommer det kräva 
en snabb utrymning. Beslutet innebär att man som en 
förebyggande åtgärd utrymmer personer som är svåra att 
flytta. Exempelvis kan det vara sjuka, sängliggande, 
funktionshindrade, frihetsberövade, äldre och barn. De som 
stannar kvar och är mera rörliga har därmed bättre 
förutsättningar att snabbt flytta sig ut ur området. Det kan 
även övervägas att flytta djurbesättningar som annars är 
svåra att flytta snabbt. Att kommunicera partiell utrymning 
kan vara en utmaning. Risken för spontanutrymning hos 
individer som inte berörs av den partiella utrymningen är 
stor, vilket bör vägas in i beslutet.

Besluta om en Om fara för liv och hälsa inte kan hindras på något annat 
sätt måste utrymning övervägas. Om analysen av den 



utrymning samlade lägesbilden visar att skada från hotet är större än 
riskerna att skada människor genom att utrymma så ska 
utrymning beordras. Tiden för att genomföra utrymningen 
bör dessutom vara kortare än den tid som hotet är verksamt 
för att riskerna ska reduceras. 

8.2 Utrymning 
Länsstyrelsen beslutar om utrymning. Syftet med utrymningen är att minska de negativa 
hälsoeffekterna hos allmänheten till följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. 
Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter 
och inomhusvistelse.

Målsättningen är att skyndsamt kunna utrymma inre beredskapszonen efter larm på 
Ringhals. Utrymningen kan även ske mindre skyndsamt beroende på händelseförloppet på 
Ringhals. Områden i yttre beredskapszonen som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 
25 km kan också beslutas om att utrymmas, men en utrymning av yttre beredskapszonen 
ska inte påbörjas förrän utrymningen av inre beredskapszonen är klar.

I Delplan Utrymning beskrivs hur utrymningen är tänkt att gå till i den inre och yttre 
beredskapszonen, samt utrymning på grund av markbeläggning med förberedelser, beslut, 
genomförande och återflytt,.Vidare beskrivs aktörers roller och ansvar samt en 
utrymningsstrategi från upprättande av uppsamlingsplatser och utrymningsplatser till 
mottagning och inkvartering samt återflytt. Det beskrivs även organiserad personsanering 
av utrymmande.

8.3 Inomhusvistelse och jodtabletter

Länsstyrelsen beslutar om rekommendation om inomhusvistelse och intag av jodtabletter. 
Beslut om intag av jodtabletter tas i samråd med medicinsk expertis från Region Halland. 

Inomhusvistelse kan vara motiverat som enskild skyddsåtgärd, i kombination med intag av 
jodtabletter eller som alternativ skyddsåtgärd om till exempel utrymning inte kan 
genomföras.

Syftet med skyddsåtgärderna inomhusvistelse och jodtabletter är minska de negativa 
hälsoeffekter hos berörd befolkning till följd av en kärnkraftsolycka på Ringhals så att 
allvarliga akuta strålskador och långsiktiga skador, ex. cancer, kan undvikas. 

Målsättningen är att skyndsamt kunna genomföra inomhushusvistelse, ofta i kombination 
med intag av jodtabletter, i inre- och yttre beredskapszonen och planeringszonen efter larm 
på Ringhals. 

I Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter beskrivs hur skyddsåtgärderna ska genomföras 
utifrån åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning. Planen tydliggör även vikten av 



kommunikation med berörda aktörer och allmänhet.  

8.4 Livsmedelsrestriktioner 

Vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning kan 
livsmedelproduktionen påverkas. Livsmedel omfattar både mat och vatten. I det här 
avsnittet finns beskrivningar av hur livsmedelsproduktionen kan påverkas vid en 
kärnkraftsolycka. Faktan i avsnittet är inhämtat från rapporten 2017:27 Översyn av 
beredskapszoner från strålsäkerhetsmyndigheten samt boken Produktion och hantering av 
livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen från Livsmedelsverket.

Vid en kärnkraftsolycka kan olika radionuklider påverka livsmedelsproduktionen i vissa 
områden. Hur stora områden som kommer påverkas kan inte sägas på förhand eftersom 
omfattningen och karaktären på utsläppet spelar roll. Stora områden kan komma att 
påverkas vid ett större utsläpp av radioaktiva ämnen, för vissa livsmedel kan åtgärder 
behöva vidtas i områden över 500 km. Efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl behövde 
livsmedelsrestriktioner antas i delar av Sverige på grund av nedfallet av radioaktiva ämnen 
som inträffade i delar av landet, ca 1000 km från Tjernobyl.

De radionuklider som kan komma att påverka livsmedelsproduktionen är bland annat jod 
(I-131), cesium (Cs-134 och Cs-137) samt strontium (Sr-89, Sr-90). På kort sikt 
(veckor/månader) påverkar alla tre radionukliderna livsmedel i form av mjölk, 
bladgrönsaker och dricksvatten. På längre sikt (månader/år) är det främst cesium och 
strontium som påverkar livsmedelsproduktionen eftersom jod (I-131) har relativt kort 
halveringstid. På längre sikt påverkas främst mjölk (naturbete), kött, spannmål, potatis, 
rotsaker, livsmedel från skog, insjöar och vattendrag. 

För att människan inte ska exponeras för strålningen från livsmedel finns specifika 
gränsvärden, som reglerar och begränsar människans exponering för jonserande strålning 
från livsmedel samt för djur i foder. Det finns både gällande gränsvärden i EU och 
specifika för Sverige. Vid utsläpp av radioaktiva ämnen kommer EUs gränsvärden för en 
eventuell kärnteknisk olycka gälla i hela unionen efter det att beslut om dessa fattats av 
EU-kommissionen, då kommer EUs gränsvärden vara överordnade de nu gällande svenska 
gränsvärdena. Vid antagande av EU-gemensamma gränsvärden deltar 
Näringsdepartementet och Livsmedelsverket inför beslut. Varje medlemsstat får avgöra om 
gränsvärdet för flytande livsmedel ska tillämpas på dricksvatten. Det finns också specifika 
gränsvärden för foder till djur.

Åtgärder som kan komma att behöva vidtas rör program för mätningar och kontroller, 
något som kan vara en utmaning under händelsen på grund av omfattningen på arbetet. 
Vidare kan åtgärder som saluförbud och kostråd vidtas, ett exempel är att snabbt införa 
restriktioner för mjölk som når konsumenten snabbt. Motåtgärder inom djurnäring och 
jordbruk är också viktigt för att begränsa upptaget av radioaktiva ämnen hos djur och 
växter22.

22 2017:27 Översyn av beredskapszoner, Strålsäkerhetsmyndigheten s.24



Vid ett eventuellt nedfall av radioaktiva ämnen som påverkar livsmedelsproduktionen 
kommer det krävas stora insatser från myndigheter. 

 Livsmedelsverket (SLV) ger bland annat information om gränsvärden, kostråd och 
mätning av livsmedel. 

 Jordbruksverket (SJV) besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, 
tillverkning, utsläppande på marknaden, användning och bortskaffande av samt 
annan befattning med foder eller ett visst parti av foder

 Länsstyrelsen som ansvarar för räddningstjänst och är geografiskt 
områdesansvariga i länet kommer ha en central roll i arbetet med exempelvis 
kommunikation i frågan. Under hela olyckan behövs samverkan mellan ansvariga 
myndigheter. Länsstyrelsen kommer initiera samverkan direkt. 

 Livsmedelsföretag ansvarar för att livsmedel som produceras och ges ut på 
marknaden är säkra att konsumera. Detta behöver göras genom mätningar.

 Kontrollmyndigheter (SLV, SJV, länsstyrelserna, kommuner,) ansvarar bland annat 
för att kontrollera att livsmedel finns inom ramen för gällande gränsvärden. 
Livsmedelsverket leder och samordnar livsmedelskontroll i hela Sverige. Se 
ansvarsfördelning för kontroll mellan aktörer för olika delar i livsmedelskedjan23 

8.5 Personsanering 
Det finns två typer av personsanering – organiserad och enskild. 

 

Länsstyrelsen bör förbereda för organiserad personsanering för allmänheten som utrymts 
från den inre beredskapszonen. 

23 Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket, 
2020 s. 38

Organiserad personsanering
Personsanering som en person utför själv genom att duscha med tvål och 
vatten på anvisad plats, t.ex. en sporthall eller ett badhus. Vid behov ingår 
också byte av kläder. 

Ansvaret för planeringen av organiserad personsanering i samband med 
kärnkraftsolyckor ligger på länsstyrelsen.

Enskild personsanering
Personsanering som en person utför själv genom att duscha med tvål och 
vatten på en plats som individen väljer själv. Enskild personsanering kan 
också omfatta byte av kläder samt regelbunden tvätt av händerna. 

Ansvaret för enskild personsanering ligger på individen. 



Gällande enskild personsanering förbereder Länsstyrelsen stöd till allmänheten som 
drabbats vid en kärnteknisk olycka. Det kan exempelvis vara att erbjuda duschmöjlighet på 
utrymningsplatser och delge information. 

Vidare finns det behov för länsstyrelsen att förbereda information om åtgärder som 
enskilda kan vidta i syfte att minska risken för intag av radioaktiva ämnen som eventuellt 
skulle finnas på huden. Informationen kan behöva förberedas ut till stora avstånd kring 
kärnkraftverket. 

Behovet av organiserad personsanering, stöd till enskilda i frågan om enskild 
personsanering och information till enskilda om åtgärder för att minska risken för intag av 
radioaktiva ämnen som finns på huden varierar beroende på händelse och rådande 
situation. Information bör prioriteras till gravida och barn på stora avstånd eftersom foster 
och barn är extra känsliga för joniserande strålning. 

8.6 Hantering av allvarliga deterministiska hälsoeffekter
Allvarliga deterministiska hälsoeffekter innebär skador som är livshotande eller bestående. 
Vid en kärnteknisk olycka på något av de svenska kärnkraftverken kan det inom den inre 
beredskapszonen uppstå allvarliga deterministiska hälsoeffekter. Därför ska det inom den 
inre beredskapszonen genomföras utrymning i förebyggande syfte innan ett eventuellt 
utsläpp sker.

Allvarliga deterministiska hälsoeffekter behöver hanteras inom sjukvården. Vid 
samhällsstörningar gäller ansvarsprincipen24 och till vardags har Region Halland ansvar för 
hälso- och sjukvård i regionen/länet.  Det huvudsakliga ansvaret för hantering av allvarliga 
deteministiska hälsoeffekter kommer därför vara  på regionen.

24 Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden 
även ansvarar för det under en krissituation.



8.7 Kontrollmätning och Tidiga mätningar för individuell   
dosuppskattning

Ansvarsfördelningen av dessa skyddsåtgärder är fördelat mellan länsstyrelsen och 
regionen. 

9. Saneringsmetoder 
Länsstyrelsen har en framtagen Saneringsplan som kompletterar informationen i detta 
avsnitt. Nedan beskrivs hur Länsstyrelsen övergripande arbetar med sanering efter ett 
nedfall av radioaktiva ämnen i länet.

Länsstyrelsen är ytterst ansvarig för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen, 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 4 kap 15§. Sanering efter utsläpp av 
radioaktiva ämnen innebär enligt LSO, 4 kap 8§ ”…sådana åtgärder som staten skall vidta 
för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom 
som förorenats genom utsläpp av radioaktiva ämnen.” 

Länsstyrelsen i Halland är endast är skyldig att vidta saneringsåtgärder i den utsträckning 
detta är motiverat med hänsyn till:

 följderna av utsläppet,

 det hotade intressets vikt,

 kostnaderna för insatsen, och

 omständigheterna i övrigt

Detta innebär att det vid ett eventuellt utsläpp av radioaktiva ämnen finns behov av att göra 
bedömningar utifrån de fyra ovanstående kriterierna. 

Enligt FSO är länsstyrelsen utpekad som ansvarig för sanering vid ett utsläpp av 
radioaktiva ämnen i länet men i MSBs allmänna råd SRVFS 2007:4 tydliggörs vikten av 

Kontrollmätning
Mätning i syfte att upptäcka intern eller extern kontamination genom att 
jämföra uppmätta värden med åtgärdsnivåer. 

Tidiga mätningar för individuell dosuppskattning
Mätning i syfte att uppskatta individuell sköldkörtel*- eller helkroppsdos 
från intern kontamination. 
*Tidiga mätningar för individuell dosuppskattning av sköldkörteldos bör 
genomföras inom fyra, maximalt sex, veckor efter exponering.



att ha saneringsledare utpekade, vad de ska ha för kunskap och position vid 
saneringsarbetet. Länsstyrelsen i Halland har två utsedda saneringsledare. Saneringsledaren 
ingår i länsstyrelsens krisledningsorganisation, Saneringsledaren är en av tre 
ledningsfunktioner (räddningsledare och ansvarig geografiskt område är de övriga två.) 
inom krisledningsorganisationen ansvarar för att leda och driva saneringsarbetet i Halland.

Saneringsledarna kallas in och utses av landshövdingen eller dennes ställföreträdare direkt 
vid larm om en kärnkraftsolycka. 

Vidare påbörjas saneringsarbetet på Länsstyrelsen i Halland i direkt anslutning till larm om 
risk för eller pågående olycka. Detta eftersom Länsstyrelsen ser det som nödvändigt att i ett 
inledande skede starta upp processen rörande sanering oavsett om ett utsläpp kommer ske 
och vidare omfattningen av ett eventuellt utsläpp. Det förberedande arbetet för sanering är 
avgörande att det börjar i tid för att skapa möjligheter för en god och effektiv hantering. 

I ett inledande skede genomförs förberedelser inför de faktiska saneringsåtgärderna. När 
det förberedande arbetet avslutas påbörjas saneringen i fält utifrån en aktörsgemensam 
inriktning och saneringsstrategi. Vilka saneringsåtgärder som vidtas beror på omfattning av 
nedfallet och omständigheterna i den rådande situationen. Det finns tre huvudsakliga 
principer som kan väljas för att återställa mark, vatten, anläggningar eller annan egendom.  
Detta är 

 avklingning,

 skärmning,

 dekontaminering. 

Dessa kan brytas ner i mer specifika metoder, vilken metod som används och i vilka 
områden beror på omfattningen av nedfallet och typ av område som exempelvis tätorter, 
jordbruksmark eller skogsmark. En närmare beskrivning om Länsstyrelsen i Hallands 
bestämmelser kring ansvaret för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen finns 
beskrivet i Delplan Sanering.



Figur 4 Bilden visar hur saneringsarbetet förhåller sig till tiden i olyckan och statlig räddningstjänst

10. Andra frågor av betydelse för beredskapen 

10.1 Bistånd till andra länsstyrelser 
Länsstyrelsen i Halland har enligt FSO 4 kap 29§ tillsammans med övriga kärnkraftslän 
samt Länsstyrelsen i Skåne och Västerbottens län i uppgift att bistå andra länsstyrelser i 
fråga om räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. Länsstyrelsen i Halland ska 
organisera personalberedskapen utifrån denna uppgift. 

Den struktur och förmåga som beskrivs i detta program är också vad Länsstyrelsen i 
Halland kan bistå andra länsstyrelser med vid en kärnteknisk olycka och ett eventuellt 
utsläpp av radioaktiva ämnen. Bistånd kan endast ställas till förfogande under förutsättning 
att Hallands län inte är drabbat av en samhällsstörning. 

Exempel på bistånd:

 Ställa personal från länsstyrelsens organisation för strålningsmätning till 
förfogande, exempelvis mätpatruller,

 bistå med stabspersonal,



 upprätta sin upplysningscentral för allmänheten och därmed avlasta drabbat län, 

 stöd på distans genom att upprätta en speglad stab,

 bistå i ärenden som rör löpande verksamhet,

 förmedla upparbetade kontakter mellan drabbat län och centrala myndigheter. 

10.2 Arbetsmiljö 
10.2.1 Strålskydd för arbetstagare under radiologiska nödsituationer och 

omgivning med joniserande strålning
För att optimera strålskyddet för arbetstagare och allmänhet finns referensnivåer att 
förhålla sig till. Referensnivåer är ett verktyg för strålskyddet att förhålla sig till vad gäller 
stråldoser både för arbetstagare och allmänhet. Under radiologiska nödsituationer finns det 
risk att referensnivåerna överstigs, därav ska referensnivåerna användas som målsättning i 
arbetet.

I radiologiska nödsituationer gäller referensnivåer för 

 Allmänheten 

Enligt Strålskyddsförordningen 3 kap 8§ 100 mSv effektiv dos (för händelser på ett 
kärnkraftverk som inte beaktats i kärnkraftsreaktorns konstruktion) och för alla andra 
händelser 20 mSv. 

 Arbetstagare

I första hand gäller dosgränser enligt Strålskyddsförordningen 2 kap 2§ men om dessa inte 
kan underskridas i en radiologisk nödsituation får länsstyrelsen fastställa referensnivåer 
med utgångspunkt i Strålskyddsförordningen 3 kap 9§

Referensnivåerna får
   1. inte överskrida en effektiv dos på 100 millisievert, eller
   2. överskrida en effektiv dos på 100 millisievert men inte 500 millisievert, 
om det behövs för att rädda liv, förhindra allvarliga strålningsrelaterade 
hälsoeffekter eller förhindra att katastrofartade förhållanden uppstår.

Sådana referensnivåer fastställs efter samverkan med Strålsäkerhetsmyndigheten.

Stråldosen ska genom optimering av strålskyddet hållas så låg som möjligt hos varje 
arbetstagare och om möjligt underskrida 20 mSv. Vid stråldos över 20mSv gäller 
frivillighet.

I strålskyddslagen (2018:396), 4 kap samt Strålskyddsförordningen (2018:506) 2-3 kap, 
finns bestämmelser som exempelvis regler kring graviditet och amning, information om 
hälsorisker och skyddsåtgärder, frivillighet, behovet av att övervaka exponering med 



individuell mätning och regler kring stråldoser och referensnivåer.

Vid sanering som genomförs när den radiologiska nödsituationen avslutats (Befintliga 
exponeringssituationer – Omgivning med joniserande strålning) gäller inte samma 
bestämmelser som under radiologiska nödsituationer. Detta går också att läsa om i Delplan 
Sanering. 

10.2.2 Två kategorier av arbetstagare som kan komma att beröras vid en 
radiologisk nödsituation

Det finns två identifierade kategorier av arbetstagare som kan komma att beröras vid en 
radiologisk nödsituation och som inte omfattas av en verksamhet med joniserande 
strålning25.

 
1. Insatspersonal som utför uppgifter på uppdrag av den myndighet som leder 

räddningstjänsten.

Den här personalgruppen utgör arbetstagare som utför uppgifter som direkt handlar om att 
avhjälpa den radiologiska nödsituationen. 

2. Övriga arbetstagare som utför ordinarie arbetsuppgifter som inte kan avbrytas där 
uppgifterna utförs på uppdrag en myndighet med ansvar för dessa uppgifter även 
under en kris. 

I den här kategorin kan det variera vilka och hur många arbetstagare som påverkas. 
Kategorin omfattas av arbetstagare som trots skyddsåtgärder behöver genomföra olika 
arbetsuppgifter i ett område. Det kan exempelvis beröra vissa samhällsviktiga 
verksamheter. Arbetstagare som genomför uppgifter i områden där det inte fattats beslut 
om skyddsåtgärder bör inte betraktas som arbetstagare i radiologisk nödsituation. 

10.2.3 Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvar finns kvar som till vardags hos alla arbetsgivare. Den arbetsgivare som 
har anställt en person har även ansvar för arbetsmiljön för denna. Arbetsgivarna ansvarar 
därmed för den anställdes eller inlånad personals säkerhet och hälsa under utförande av 
arbete.

Vid en kärnteknisk olycka kommer länsstyrelsen samordna arbetsmiljöarbetet enligt 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) AML 3 kap 7e§. 

Länsstyrelsen samordnar arbetsmiljöarbetet för den personal som ingår i den förberedda 

25 Se beskrivning i begreppslista 



beredskapsplaneringen för kärnteknisk olycka. Det är exempelvis organisation för 
strålningsmätning eller andra aktörer som på uppdrag av länsstyrelsen genomför arbete 
inom ramen för den statliga räddningstjänsten. 

Arbetsgivare som har en roll i den förberedda beredskapsplaneringen för kärnteknisk 
olycka behöver inför en händelse ansvara för att signalera behov av utbildningar och 
övningar för att kunna fullfölja sitt eget arbetsmiljöansvar. Arbetsgivaren ska även delta i 
dialogen om utvecklingsmöjligheter i utbildningar, övningar, utrustning och planverk för 
att förbättra förutsättningar för att hantera arbetsmiljöansvaret på bästa sätt.

10.3  Utbildning och Övning

Förmågan för länsstyrelsen och övriga berörda aktörer att hantera ett utsläpp av radioaktiva 
ämnen, behöver regelbundet säkerställas och utvecklas. Länsstyrelsen ska regelbundet 
utbilda och öva inom ramen för detta. 

I länsstyrelsens regionala fleråriga utbildnings- och övningsplan finns planerade 
utbildningar och övningar rörande kärnenergiberedskapen redovisade.

Länsstyrelsen följer systematiskt upp och säkerställer att det finns rätt kompetens bland 
länsstyrelsens personal, inklusive presumtiva räddningsledare, saneringsledare och 
mätledare. Interna, regionala och nationella utbildningar.

Detta Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner ska utgöra ett underlag vid 
utbildning och övning som rör beredskap för kärnteknisk olycka.



11. Begreppslista

Begrepp Definition/beskrivning och kommentar

Beredskapszoner Beredskapskapszoner är geografiska områden kring 
vissa verksamheter med joniserande strålning inom 
vilka skyddsåtgärder förbereds.

Deterministiska hälsoeffekter Deterministiska hälsoeffekter är hälsoeffekter som 
karakteriseras av en tröskeldos och där allvarligheten 
ökar med ökad stråldos.

Dosgräns Stråldoser som inte får överskridas för en enskild 
person under en bestämd tidsperiod. Strålskyddslagen 
3 kap 8§

Geografiskt områdesansvar Se avsnitt 2.3 i detta program.

Halveringstid Halveringstiden är den tid som det tar innan 
radioaktiviteten hos ett radioaktivt ämne minskat till 
hälften.

Haverifilter Ett filter för att rena radioaktiva ämnen vid en 
tryckavlastning av inneslutningen. Tryckavlastningen 
kan vara nödvändig för att skydda inneslutningen som 
är den sista barriären. Haverifiltret medför att 
konsekvenserna för omgivningen kan begränsas i 
händelse av ett svårt haveri. Haverifiltren installerades 
på alla svenska kärnreaktorer efter det svåra haveriet i 
Three Mile Island (Harrisburg) 1979. Filtret bygger på 
konventionell skrubberteknik.

Indikering Strålningsmätning

Inriktnings- och 
samordningsfunktion 

En grupp aktörer som träffar överenskommelser om 
inriktning och samordning

Joniserande strålning Strålning som har tillräckligt med energi för att lösgöra 
elektroner ur ett ämnes atomer eller slå sönder 
molekyler. Joniserande strålning i form av alfa, beta, 
gamma och neutroner uppkommer när radioaktiva 
ämnen sönderfaller. Joniserande strålning kan också 
produceras på konstgjord väg med hjälp av 
röntgenutrustningar eller acceleratorer.

Länsstyrelsens 
krisledningsorganisation

Länsstyrelsens organisation för ledning och samverkan 
vid samhällsstörningar som drabbar Hallands län eller 



annan del av Sverige och som kräver att länsstyrelsen 
samverkar och/eller leder och samordnar åtgärder för 
att hantera

Kärnteknisk anläggning Sammanfattande benämning på anläggningar där man 
utvinner kärnenergi (kärnkraftverk), tillverkar 
kärnbränsle, upparbetar kärnbränsle eller hanterar eller 
lagrar kärnavfall. Även forskningsreaktorer räknas hit.

Kärnkraftsolycka Med kärnkraftsolycka avses en olycka som inträffar på 
ett kärnkraftverk i Sverige eller utomlands.

Kärnteknisk olycka Med kärnteknisk olycka avses en olycka som inträffar 
på en kärnteknisk anläggning. En kärnteknisk 
anläggning är enligt Lag (1984:3) om kärnteknisk 
verksamhet

2 § I denna lag avses med

   1. kärnteknisk anläggning:

      a) anläggning för utvinning av kärnenergi 
(kärnkraftsreaktor),

      b) annan anläggning i vilken en självunderhållande 
kärnreaktion kan ske, såsom forskningsreaktor,

      c) anläggning för utvinning, framställning, 
hantering, bearbetning, förvaring som avses bli 
bestående (slutförvaring) eller annan förvaring 
(lagring) av kärnämne, och

      d) anläggning för hantering, bearbetning, lagring 
eller slutförvaring av kärnavfall,

Larmnivåer En del av haveriberedskapen och referens för gradering 
av åtgärder vid onormala händelser på en kärnteknisk 
anläggning. Det finns tre larmnivåer: upplysning,  
förstärkt beredskap och haverilarm.

Länsstyrelsens fältplats Se avsnitt 3.4 i detta program. 

Oberoende härdkylning Ett robust och oberoende system för inpumpning av 
vatten för kylning av reaktorhärden. Med oberoende 
menas här andra befintliga system eller 
elmatningsvägar. Systemet ska efter fel i all annan 
härdkylning kunna hålla härden kyld i 72 timmar utan 
hjälp från någon annan aktör utifrån, exempelvis 
samhället. Systemet ska också kunna hantera extrem 
yttre påverkan, d.v.s. betydligt kraftigare 
väderförhållanden, havsvattennivåer och jordbävningar 
än övriga säkerhetssystem. OBH är utformat för att 



kunna hantera härdkylningen om all elmatning är 
borta, både yttre nät och ordinarie reservkraft, eller om 
det inte går att använda havet för att kyla reaktorerna. 
OBH finns installerat på samtliga kärnkraftsreaktorer i 
drift.

RadGis Strålsäkerhetsmyndighetens databas för registrering, 
lagring och visualisering av data från 
strålningsmätningar

Radioaktiva ämnen Innehåller atomer med instabila atomkärnor som 
strävar efter att nå ett stabilt tillstånd genom att 
sönderfalla. Begreppet används oftast både för 
radioaktivt material och för radionuklider.

Radiologisk nödsituation Begreppet är definierat i bland annat Förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor. 

4 kap 17§ Med radiologisk nödsituation avses vid 
tillämpning av 18-20 §§ en plötsligt inträffad händelse 
som

   1. inbegriper en strålkälla,

   2. har medfört eller kan befaras medföra skada, och

   3. kräver omedelbara åtgärder.

(Definitionen träder i kraft 2022-07-01)

Samhällets skyddsvärden Människors liv och hälsa, Samhällets funktionalitet, 
Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och 
rättigheter, Miljö och ekonomiska värden,  Nationell 
suveränitet

Samhällsviktig verksamhet Med samhällsviktig verksamhet avses verksamhet, 
tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller 
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för 
samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. 
Se även avsnitt 2.3 i detta program.

Strålskyddsåtgärder/skyddsåtgärder Strålskyddsåtgärder avser åtgärder som vidtas för att 
minska människors pågående eller potentiella 
exponering för joniserande strålning.

Stab En enhet/stödfunktion med allsidig kompetens som 
biträder en högre chef eller annan beslutsfattare med 
insamling och bearbetning av beslutsunderlag, 
ordergivning, samverkan, dokumentation och 
information. Staben leds av en stabschef.

Stokastiska hälsoeffekter Stokastiska hälsoeffekter är slumpmässiga 
hälsoeffekter som kan uppstå på sikt som en följd av 



exponering för joniserande strålning. Sannolikheten att 
de ska inträffa ökar med ökande stråldos, men 
allvarligheten av hälsoeffekten om den inträffar är 
oberoende av stråldosens storlek. Ett exempel på en 
stokastisk hälsoeffekt är cancer.

Stråldos Stråldos är absorberad, intecknad, ekvivalent eller 
effektiv dos.

Tjänsteperson i beredskap Länsstyrelsen har dygnet runt, året runt en 
Tjänsteperson i beredskap (TiB).

Verksamhet med joniserande 
strålning

Innefattas i en kategori kallat ”planerade 
exponeringssituationer” enligt EUs strålskyddsdirektiv. 
I denna kategori utgår man från dosrestriktioner som 
arbetstagare inte får överskrida. I dessa verksamheter 
är går det att kontrollera nivåerna löpande. 
Verksamheter som ingår är drift av kärnkraftverk eller 
verksamheter med strålning på sjukhus
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1 Inledning
1.1 Förutsättningar
Föreliggande dokument utgör en del av Länsstyrelsen i Hallands läns Program för 
räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och svarar tillsammans med andra 
operativa planer, stödplaner och dokument, mot de krav som ställs i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Detta dokument beskriver utrymningsprocessen samt upprättandet av utrymningsplats. Det 
måste därför ses i sin helhet. För att förstå syftet med detta dokument kan läsaren även ta 
del av ”Nationell beredskapsplan för hanteringen av kärnteknisk olycka”.

Den här delplanen beskriver planering och genomförande av utrymning, tydliggör 
medverkande organisationers roller och ansvar vid utrymning och beskriver upprättande 
och drift av utrymningsplatserna vid en kärnkraftsolycka på Ringhals. Delplanen består 
således av en beskrivande del och en operativ del. Den syftar till att underlätta i detalj för 
hur ett upprättande av utrymningsplatsen ska genomföras. Berörda organisationer 
uppmanas att ha planen utskriven och tillgänglig i krisledningsplatser och motsvarande. 
Dokumentet är även utformat för att kunna användas som en informationskälla och på ett 
enklare sätt förstå den övergripande strukturen för att kunna bedriva utbildning och övning 
i egen berörd organisation.

1.2 Syftet med utrymningen
Syftet med utrymningen är att minska de negativa hälsoeffekterna hos allmänheten till 
följd av en olycka på Ringhals kärnkraftverk. Utrymningen ska vägas mot andra lämpliga 
skyddsåtgärder, såsom intag av jodtabletter och inomhusvistelse. 

1.3 Mål för utrymningen
Det primära målet med utrymningen är att:

 Så långt som det är rimligt och möjligt säkerställa att de negativa effekterna på 
allmänhetens hälsa till följd av olyckan och utrymningen minimeras.

Utöver detta är målsättningen även att: 

 Reducera den allmänna oron så långt som möjligt kopplat till genomförandet av 
utrymningen.

 Minska negativ psykologisk påverkan på de utrymda och på allmänheten i övrigt.

 Planeringen och genomförandet har gjorts på ett sätt som medför att återgång till 
det normala kan ske så snabbt som möjligt.

 Begränsa de ekonomiska förlusterna som utrymningen kan medföra för näringslivet 
och för de personer som utryms.



 Begränsa kostnaderna för hanteringen av utrymningen som utförs av myndigheter 
och andra aktörer.

Målsättningen är att skyndsamt kunna utrymma inre beredskapszonen (IBZ) efter att 
larmnivå ”Förstärkt beredskap” har beslutats, eller efter beslut av räddningsledare. 
Räddningsledaren kan fatta beslut om en mindre skyndsam utrymning av IBZ, beroende på 
händelseförloppet på Ringhals. Det mest prioriterade målet för strålskyddet i inre 
beredskapszonen undvika allvarliga deterministiska effekter.

Områden i yttre beredskapszonen som ligger i förväntad vindriktning ut till cirka 25 km 
kan utrymmas inom 12 timmar efter beslut från räddningsledaren. Detta i syfte att nå det 
näst mest prioriterade målet för strålskyddet under en radiologisk nödsituation, nämligen 
att minska sannolikheten för stokastiska effekter så långt det är rimligt och möjligt. En 
utrymning av YBZ ska ej påbörjas innan utrymningen av IBZ är klar. 

1.4 Omfattning 
Denna plan omfattar hela inre beredskapszonen kring Ringhals kärnkraftverk, samt de 
delar av yttre beredskapszonen och planeringszonen som ligger inom Hallands län. Planen 
beskriver även övergripande hur Länsstyrelsen förhåller sig till de delar av yttre 
beredskapszonen och planeringszonen som är placerade i andra län. 

1.5 Relevant författning
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
- Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor)
- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap
- Förordning (2015:1052) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
- Djurskyddslagen (2018:1192)
- Polislagen (1984:387)
- Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet 
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- Socialtjänstlagen (2001:453)

1.6 Beroenden till annan planering
Länsstyrelsens utrymningsplanering för Hallands län är gjord i samverkan med såväl andra 
kärnkraftslän, som med de län som finns med i yttre beredskapszonen och planeringszonen 
kring Ringhals kärnkraftverk. 

Då flera andra aktörer i länet (se kapitel 2, Ansvar och roller) har en operativ roll i 
utrymningsarbetet, är det av stor betydelse att deras utrymningsplanering överensstämmer 
med Länsstyrelsens.  



1.7 Strategi
Denna utrymningsplan bygger på en kärnkraftsolycka vid Ringhals kärnkraftverk som kan 
medföra att utrymning av inre och delar av yttre beredskapszonerna måste genomföras. Det 
är väderförhållandena, tid till utsläpp och storleken på utsläppet som kommer bestämma 
hur stora områden som ska utrymmas och när utrymningen ska ske. 

Strategin utgår från att en utrymning av IBZ ska ske skyndsamt. Vid ett scenario där man 
har mer tid på sig bör utrymningen av IBZ ske mer stegvis på ett planerat och strukturerat 
sätt. 

Först när utrymningen av IBZ är färdig kan annan utrymning påbörjas. Utrymningen av 
YBZ kan även denna ske skyndsamt, men beroende på scenario kan en sådan utrymning 
även påbörjas flera dagar efter händelsen. Utrymningen av Planeringszonen sker alltid efter 
att strålningsmätningar har påvisat sådana nivåer av strålning att en utrymning är befogad. 



2 Ansvar och roller
2.1 Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen har i uppgift att vidta de åtgärder som krävs för att skydda människor i det 
egna länet från skadlig inverkan av joniserande strålning vid en kärnteknisk olycka, eller 
vid en överhängande risk för ett utsläpp på en kärnteknisk anläggning. Detta är oberoende 
om olyckan skett i Sverige eller utomlands. Inom området vid den kärntekniska 
anläggningen är det dock innehavarens skyldighet att ha en beredskapsplanering och vidta 
åtgärder, Länsstyrelsens ansvar börjar först utanför verksamheten. 

Enligt förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion är Länsstyrelsen geografiskt 
områdesansvarig myndighet i länet och ska vidare enligt krisberedskapsförordningen 
(2015:1052) vara den sammanhållande funktionen mellan lokala aktörer och den nationella 
nivån. Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det Länsstyrelsens ansvar att leda 
och samordna räddningstjänsten vid en kärnteknisk olycka. Detta innebär således att 
Länsstyrelsen har utpekade räddningsledare, som ska verka som statlig räddningsledare 
med det operativa ansvaret vid en kärnteknisk olycka inom Länsstyrelsens geografiska 
område. Räddningsledaren fattar således beslut om skyddsåtgärder, exempelvis utrymning. 
Vidare har Länsstyrelsen ansvar för att information samordnas och förmedlas till utrymda 
samt bistår med stöd för planering av mottagning och inkvartering.

I egenskap av kärnkraftslän ansvarar Länsstyrelsen i Hallands län för samordningen av 
vissa beredskapsåtgärder som påverkar flera län efter en händelse på Ringhals 
kärnkraftverk. Däribland strålningsmätning, som är ett viktigt beslutsunderlag för 
genomförandet av utrymningen. 

Flera beslut som Länsstyrelsen fattar påverkar även andra län, exempelvis de som ska 
upprätta mottagningsplatser. Länsstyrelser ska därför i enlighet med samverkansprincipen 
säkerställa att dessa län är införstådda i de beslut som Länsstyrelsen fattar som kan komma 
att påverka dessa län i samband med en händelse på Ringhals kärnkraftverk. 

2.2 Kommunerna 
Kommunerna har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Vid en kärnteknisk olycka ska kommunerna säkerställa driften av den verksamhet som 
kommunerna bedriver och som anses vara samhällsviktig. Kommunerna har dessutom ett 
geografiskt områdesansvar på lokal nivå, som innebär att de ska verka för att åtgärder som 
vidtas av olika aktörer inför och under en extraordinär händelse samordnas, samt ge 
information till kommuninvånare. Även hantering av kommunal hälso- och sjukvård ingår 
i ansvaret. 

Kommunen har vidare vid utrymning till uppgift att bistå Länsstyrelsen med upprättande 
av utrymningsplatser och ordna mottagning samt inkvartering av utrymda.  

I Hallands län har Kungsbacka och Varbergs kommun samt Marks kommun i Västra 



Götaland ett särskilt uppdrag vid utrymning som består i att upprätta utrymningsplatser vid 
automatik vid larmnivå höjd beredskap. Detta för att underlätta en snabb utrymning av inre 
beredskapszoner. Övriga kommuner ska kunna upprätta en utrymningsplats eller 
mottagningsplats efter beslut från räddningsledaren. 

2.3 Polismyndigheten 
Polisen är enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldig att lämna den hjälp som 
behövs till räddningsledaren. Polisen har en central roll vid genomförandet av utrymning 
och verkställer utrymningsbeslutet som Länsstyrelsen fattat. Polisens uppgifter är främst 
att spärra av vägar, trafikdirigera, hålla ordning och säkerhet, bevaka utrymda områden 
samt registrera utrymda. En del av registreringen är att bemanna stationen för registrering 
på utrymningsplatser. Polisen kan dessutom kompletteringsvarna med högtalare vid larm 
på kärnkraftverket. 

Polisen verkställer utrymningen efter beslut från Länsstyrelsen och deltar i upprättandet av 
utrymningsplatser tillsammans med berörda kommuner och Försvarsmakten. Polisregion 
Väst deltar i planeringen och genomförandet av en utrymning.

2.4 Försvarsmakten 
Försvarsmakten kan vid begäran ge stöd till insatser som definierats som räddningstjänst 
inom LSO så länge det inte allvarligt hindrar den ordinarie verksamheten. 
Hemvärnsbataljoner bistår polisen och kommunen med stöd vid ett befarat eller inträffat 
haveri vid en kärnteknisk anläggning. Militärregion Väst deltar i planeringen och 
genomförandet av en utrymning. 

2.5 Kustbevakningen 
Kustbevakningen bistår Länsstyrelsen med att stödja räddningsinsatsen ute till sjöss. 
Exempel på stöd är att kunna varna och utrymma de som vistas vid kusten, på öar och till 
sjöss, samt att även spärra av och leda om sjötrafik vid ett befarat eller inträffat haveri vid 
ett kärnkraftverk. 

Det kräver även samverkan med Sjöfartsverket för att de ska kunna informera Sjötrafik 
genom kanaler för kommunikation via JRCC vid sjö- och flygräddningsinsats. 
Sjöfartsverket äger och arbetar i Kustradionätet. 

2.6 Trafikverket
Trafikverket ansvarar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfartstrafik och luftfartstrafik samt för byggande och drift av statliga vägar 
och järnvägar. I utrymningen stödjer Trafikverket bland annat med:

 Att hantera trafikflödet för utrymningsvägar.
 Omledning och avspärrning.
 Trafikinformation och vägvisning av trafikflödet på vägar och järnvägar som berörs 

i ett utrymningsområde. 



2.7 Regionen
Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård samt i flesta fall för kollektivtrafiken. Vid en 
utrymning behöver regionen bland annat kunna upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap, 
omorganisera och förstärka sjukvården och bistå med bussar för transport av utrymda. 
Länets uppsamlingsplatser utgår från de ordinarie busshållplatserna. En del av denna 
planering är att Nobina Sverige AB deltar i planeringen kring beredskapen kring Ringhals. 
Detta då Nobina trafikerar dessa linjer på uppdrag av Regionen. 

Regionen ansvarar även för planering för eventuell flytt av patienter från sjukhus eller 
andra vårdinrättningar som regionen ansvarar för och som ligger inom områden som kan 
komma att utrymmas.

2.8 Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet 
Avdelningen för radiofysik vid Göteborgs universitet kan bistå kommunen på 
utrymningsplatserna med radiofysiker som hjälper till med personindikering, om behov för 
avsökning uppstår. Ingen personindikering kommer dock att göras innan ett konstaterat 
utsläpp har inträffat. 

2.9 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)
Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet 
och nukleär icke-spridning. SSM är en expertmyndighet inom bland annat 
strålskyddsberedskap och utgör ett viktigt stöd för räddningsledaren vid beslut om vilka 
områden som kan behöva utrymmas, baserat på prognoser och konstaterade mätvärden.  

2.10 Jordbruksverket
Vid en utrymning ska Jordbruksverket i första hand stödja Länsstyrelsen i frågor som rör 
hantering och påverkan på djur och djurhållning.

2.11 Ringhals kärnkraftverk
Ringhals ansvarar för de skyddsåtgärder, däribland utrymning, som behöver vidtas inom 
företagets område. 

3 Förberedelser
3.1 Beredskapszoner
Området kring Ringhals kärnkraftverk är indelat i en inre och en yttre beredskapszon, samt 
en planeringszon. 

I den inre beredskapszonen, som ligger närmast Ringhals, finns de största riskerna för såväl 
stokastiska som deterministiska skador till följd av ett utsläpp. Det innebär att denna zon 
måste kunna utrymmas snabbt, även innan ett utsläppt har ägt rum. 

Vid risk för ett större utsläpp kan det även finnas behov av att utrymma delar av den yttre 



beredskapszonen innan ett utsläpp har ägt rum. Annars genomförs utrymning av yttre 
beredskapszonen och planeringzonen främst baserade på genomförda strålningsmätningar. 
Där är tidshorisonten för en utrymning därför oftast betydligt längre än för den inre 
beredskapszonen. Länsstyrelsen har därför beslutat att kartlägga den inre beredskapszonen 
i stor detalj, medan kartläggningen och planeringen i den yttre beredskapszonen och 
planeringszonen främst är av övergripande karaktär. 

I figur 1 visas resultatet från den kartläggning som har gjorts av Hallands län kopplat till 
utrymning och utrymningsområden samt samhällsviktig verksamhet. För en mer detaljerad 
bild så finns underlaget i GIS.  



Figur 1 Översiktlig kartläggning av områden och samhällsviktig verksamhet i Hallands län



3.2 Utrymningsområden
För att underlätta för det praktiska genomförandet av en utrymning är beredskapszonerna 
indelade i olika utrymningsområden. Beroende på vindriktning, läget på Ringhals och 
andra faktorer kan beslut fattas om att en eller flera utrymningsområden utryms. 

Figur 2 Sammanställning av utrymningsområden.



Utrymningsområdena är indelade enligt följande: 

Förteckning Namn Kilometer-
intervall (ca)

Demografi 
(ca)

1 Inre beredskapszonen, 
Väröhalvön 

0 - 5 3 500

2 Onsalahalvön 15 - 25 24 000
3 Kungsbacka 15 - 25 30 000
4 Frillesås och Åsa 10 - 20 12 000
5 Idala 15 - 25 2 500
6 Veddige 5 - 25 8 300
7 Derome och Årnäs 5 - 25 9 000
8 Varberg 15 - 25 37 000
9 Skällinge 15 - 25 5 300

3.2.1 Inre beredskapszonen, utrymningsområde 1
Gränsen för den inre beredskapszonen följer i huvudsak Västkustbanan förbi Ringhals, 
vilket innebär att hela Väröhalvön omfattas. Järnvägen utgör en naturlig avgränsning som 
är lätt att både identifiera och kontrollera. Öarna utanför kustlinjen som definieras av den 
inre beredskapszonen på fastlandet ingår också i zonen. 

Inom den inre beredskapszonen finns två verksamheter som särskilt måste beaktas vid 
beslut om utrymning: en massaindustri (Södra Cell) och en nätstation (Lahall). 
Nätstationen kan fjärrstyras vid behov. Södra Cell som driver massaindustrin har 
beredskapsplaner för utrymning av egen personal och som möjliggör grunddrift där endast 
en mindre del av personalstyrkan är kvar på anläggningen i skyddade utrymmen1.

3.2.2 Yttre beredskapszonen, utrymningsområde 2-9
Gränsen för den yttre beredskapszonen följer vägar. Utgångspunkten är att samhällen som 
ligger utmed vägarna ingår i zonen oavsett vilken sida om vägarna som samhällena är 
belägna. Öarna som ligger utanför kustlinjen som definieras av den yttre beredskapszonen 
på fastlandet ingår också i zonen. Inom den yttre beredskapszonen finns samhällsviktig 
verksamhet för vilken särskild planläggning krävs vid beslut om skyddsåtgärder, till 
exempel sjukhusen i Varberg och Kungsbacka samt kommunal service i ett flertal 
samhällen. Yttre beredskapszonen kring kärnkraftverket i Ringhals berör två län, Hallands 
och Västra Götalands län.2

3.3 Planeringszonen 
Planeringszonen kommer utrymmas efter att mätningar har genomförts och det påvisats 
vara hög markbeläggning. Detta ger god tid att planera en utrymning inom planeringszonen 
vid en händelse. En kartläggning av berörda område kommer därför att göras enligt samma 

1 SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.
2 SSM, 2017:27, Översyn av beredskapszoner.



principer som i punkt 7. Planeringen i planeringszonen är med dynamisk. 

3.4 Övergripande kartläggning

3.4.1 Djur
Produktionsdjur i utrymda områden bör generellt lämnas kvar. Det är ovanligt att djurägare 
har egna transporter som rymmer djuren i besättningen. Att leta transportör och/eller 
invänta samtransport kommer i de allra flesta fall att ta för lång tid. 

Köttdjur hålls under tak (i stall, ligghall eller liknande) med tillgång till vatten och så 
mycket grovfoder som möjligt. Om det finns mycket stora besättningar med köttdjur i den 
inre beredskapszonen där tillräckligt utrymme under tak saknas, kan det vara nödvändigt 
att avliva djur för att skydda dem från kraftiga strålskador. Myndigheter och näring bör 
samverka i diskussioner om en sådan avlivning av nötkreatur är möjlig, och vilka metoder 
som i så fall kan användas. Distansavlivning med skjutvapen kan möjligen vara ett 
alternativ för djur som hålls utomhus. Sådan avlivning kräver tillgång till personer som har 
tillräcklig kompetens.

Mjölkkor hålls inne i ladugården. De ska ha tillgång till vatten och så mycket grovfoder 
som möjligt. För att minimera kornas mjölkproduktion undvika att de får mjölkstockning 
bör man inte ge kraftfoder, utan enbart grovfoder med lågt näringsvärde som inte ger ökad 
produktion men som ger mättnad.3

En ökande andel av mjölkbesättningar har mjölkningsrobot. Om det, vid en kärnteknisk 
händelse, finns fortsatt tillgång till el så kommer korna kunna fortsättas mjölkas även om 
djurägaren utryms. Kornas välfärd påverkas därmed i mindre utsträckning. I vissa 
besättningar är även utfodringen automatiserad i viss mån.

Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma 
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Det kommer inte 
finnas möjlighet att erbjuda transport av djur som inte kan färdas med buss eller personbil. 
Vid sådana tillfällen ansvarar ägaren för transport och uppstallning av djuren. 

3.4.2 Slutsatser från kartläggningen
 Stor del av befolkningen i inre beredskapszonen har egen bil och kan sätta sig 

själva ta sig till mottagningsplats eller annan plats.  
 Vid utrymning av inre beredskapszonen bör utrymningsplatser upprättas.
 Transportkapacitet i form av bussar/taxibilar kommer inledningsvis vara begränsat.
 Polisresurser kommer inledningsvis vara begränsade.

3 Hantering av djur vid utrymning, Jordbruksverket 2021 (Lotta Andersson)



 Behov av inkvarteringsplatser för särskilda personer som är behov av stöd av 
samhället i inre beredskapszonen är begränsat och därav finns inget behov att 
upprätta mottagningsplatser på längre avstånd. 

 Ringhals beordrade hemgång/utrymning kommer med största sannolikhet ske innan 
utrymning av inre beredskapszonen är aktuell, då kommunikation med boende i den 
inre beredskapszonen är högst väsentlig för att undvika förvirring.

4 Besluta om utrymning
Arbetsgången för att fatta ett beslut om utrymning följer en process där följande punkter 
ska avhandlas i samband med att beslutet fattas: 

1. Fastställ beslutsmandat 

Beslutsmandat fastställs och eventuella behov av samverkan med andra beslutsfattare, 
exempelvis andra räddningsledare övervägs.

2. Samlad lägesbild

Den samlade lägesbilden (som består av bland annat situationen på Ringhals, prognoser 
och uppmätta mätvärden) används som utgångspunkt för att bedöma behovet av 
skyddsåtgärder. 

3. Handlingsalternativ

Utifrån skyddsbehov överväger beslutsfattaren vilka handlingsalternativ som finns. 

4. Beslut och dokumentation

Beslutet formuleras och processen dokumenteras på ett korrekt sätt.

4.1 Fastställ beslutsmandat
Beslut om utrymning fattas av Länsstyrelsens räddningsledare efter samråd med 
landshövdingen eller landshövdingens ställföreträdare, regionpolischef eller motsvarande, 
SSM, Ringhals och kommunala ledningsgrupperna i berörda kommuner. Om statlig 
räddningstjänst gäller i något annat län med anledning av händelserna på Ringhals ska 
räddningsledaren samverkan med dessa läns räddningsledare innan ett beslut fattas. 
Utrymningsbeslutet ska vara samordnat med eventuella utrymningsbeslut som fattas i 
dessa län. 

Ett beslut om utrymning kan komma att omfatta delar av inre beredskapszonen som främst 
berörs av ett haveriutsläpp med hänsyn till vindriktning, meteorologiska faktorer m.m. I 
händelse av svårbedömda situationer eller i samband med hot om utsläpp kan hela den inre 
beredskapszonen kring Ringhals komma att omfattas av utrymningsbeslutet om tid ges att 
ta ett sådant beslut. Finns förhandsinformation om störningar på Ringhals och tidsramarna 
är tillräckligt stora, kan en utrymning i förebyggande syfte genomföras innan ett utsläpp 
sker. Finns det däremot ingen förhandsinformation och tidsramen är knapp så får en 
avvägning göras om en utrymning ska genomföras eller om rekommendation om 



inomhusvistelse i kombination med intag av jodtabletter istället föredras. 

Vid förstärkt beredskap ska utrymningsplatserna i Varberg, Kungsbacka och Marks 
kommun gå upp i fas 1 (se avsnitt 5.6.1). Samtliga uppsamlingsplatser i inre 
beredskapszonen ska upprättas. Detta gäller oavsett vindriktning. Vid larmnivå haverilarm 
beslutar räddningsledaren vilka/vilken av utrymningsplatserna som ska vara upprättade, 
främst baserat på spridningsprognos

4.2 Handlingsalternativ
Utifrån de skyddsbehov som beskrivs i en lägesbild fattar räddningsledaren beslut om 
skyddsåtgärder. Dessa kommuniceras också till de det berör. 

Handlingsalternativ Beskrivning och saker att beakta

Besluta om 
förberedelser för 
utrymning

Det kan finnas situationer där hotet inte innebär någon 
omedelbar fara som kräver utrymning men där det finns 
anledning att förbereda allmänheten så att det går fortare att 
utrymma om det senare skulle behövas. Risken med detta 
är att det uppstår spontanutrymning. För att minska 
riskerna för spontanutrymning är det viktig med en 
regelbunden kommunikation om det aktuella läget. Det bör 
även kommuniceras vilka förberedelser som ska göras av 
den enskilde.

Besluta om 
inomhusvistelse och 
intag av jodtabletter

Inomhusvistelse innebär att få människor att stanna 
inomhus ofta med uppmaning om stängda fönster, dörrar 
och ventilation. Detta alternativ är att föredra om inte hotet 
kräver en utrymning, utan att det räcker att vara inne i 
bostaden. Beslutet skulle kunna kombineras med att 
beordra förberedelse för utrymning men då även ge de 
nackdelar ett sådant beslut kan få i form av risk för 
spontanutrymning. Vid behov kombineras åtgärden med 
rekommendation om intag av jodtabletter. 



Handlingsalternativ Beskrivning och saker att beakta

Besluta om partiell 
utrymning

Partiell utrymning är lämpligt i situationer där hotet inte är 
verksamt men om hotet blir verklighet kommer det kräva 
en snabb utrymning. Beslutet innebär att man som en 
förebyggande åtgärd utrymmer personer som är svåra att 
flytta. Exempelvis kan det vara sjuka, sängliggande, 
funktionshindrade, frihetsberövade, äldre och barn. De som 
stannar kvar och är mera rörliga har därmed bättre 
förutsättningar att snabbt flytta sig ut ur området. Det kan 
även övervägas att flytta djurbesättningar som annars är 
svåra att flytta snabbt. Att kommunicera partiell utrymning 
kan vara en utmaning. Risken för spontanutrymning hos 
individer som inte berörs av den partiella utrymningen är 
stor, vilket bör vägas in i beslutet.

Besluta om en 
utrymning 

Om fara för liv och hälsa inte kan hindras på något annat 
sätt måste utrymning övervägas. Om analysen av den 
samlade lägesbilden visar att skada från hotet är större än 
riskerna att skada människor genom att utrymma så ska 
utrymning beordras. Tiden för att genomföra utrymningen 
bör dessutom vara kortare än den tid som hotet är verksamt 
för att riskerna ska reduceras. 

4.3Beslut och dokumentation
Utrymningsbeslutet ska innehålla:

 Orsak till beslutet och den väntade händelseutvecklingen.

 Riskområden.

 Tid för beslutet. 

 Vilka beslut som har fattats och av vem.

 Det lagrum som beslutet baseras på.

 Vilket utrymningsområde som omfattas av beslutet samt vilken typ av utrymningen 
som ska ske och vilka som ska utrymma. 

 Starttidpunkt när utrymningen ska påbörjas, och om möjligt när den ska vara 
avslutad. 

 Uppsamlingsplatser för utrymmande som kommer att upprättas och när.

 Utrymningsplatser som kommer att upprättas och när.

 Mottagningsplatser som kommer att upprättas och när.



 Vilka utrymningsvägar som ska användas.

 Eventuell fördelning mellan mottagningsplatserna utifrån utrymningsområden.

 Trafikinformation och vägar som ej får användas. 

 Vad som ska, bör och får medföras av de utrymmande

4.3.1 Behov av samverkan
Strålsäkerhetsmyndigheten 

Beslut om utrymning fattas i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten som kan lämna 
prognoser och göra bedömningar om risker för haveriutsläpp m.m. samt ge 
rekommendationer om när en eventuell utrymning bör verkställas. 

Ringhals AB

Beslut om utrymning fattas i samråd med Ringhals haveriberedskap som via sin 
kommandocentral (KC) kan lämna aktuella uppgifter om: 

 Förhållandena i anläggningen 

 Händelseutvecklingen 

 Utsläppsprognoser 

 Strålningsmätningsvärden 

 Väderinformation m.m.

Polisregion Väst

Beslut om utrymning fattas i samråd med Polisens regionpolischef eller motsvarande, som 
har till uppgift att verkställa utrymningsbeslutet. Polisregion Väst kan lämna aktuella 
uppgifter om:

 Polispatrullernas grupperingar 

 Transportfordons grupperingar vid brytpunkter m.m.

 Trafiksituationen 

 Avspärrningar

 Utformning av meddelanden som ska sändas i Sveriges Radio P4 och via 
högtalarbilar

 Lägesrapporter från uppsamlingsplatser 

 Lägesrapporter om särskilt omhändertagna personer med särskilt hjälpbehov t.ex. 
personer inom äldre-, och handikappomsorg samt barn inom förskola och övrig 
skolverksamhet 



Beslut fattas dessutom i samråd med:

Trafikverket

Västra militärregionen

Kustbevakningen

Region Halland

Hallandstrafiken

Kommunala ledningsgrupper i berörda kommuner

5 Utrymma
5.1 Operativ kartläggning
Geodata

Geodatakatalogen är en samlingsplats för geodata på Länsstyrelsen. All geodata som berör 
Ringhals och är beslutad/fastställd läggs upp för förvaltning i Geodatakatalogen. Med 
förvaltning menas att underlaget har en informationsansvarig och att förändringar 
dokumenteras samt att underlaget kontrolleras med viss periodicitet. 

Det finns en intern och extern Geodatakatalog. I den externa distribuerar Länsstyrelsen 
geodata som den bedömer vara av intresse för allmänhet, konsulter, kommuner med flera. 
Den interna Geodatakatalogen har man endast åtkomst till inom Länsstyrelsen.

Från Geodatakatalogen kan man ladda ner geodata till sin geografiska programvara och 
visualisera och analysera vidare. 

Geodata som beskriver något kopplat till Ringhalsberedskapen ligger upplagt i vår interna 
Geodatakatalog och är namngivet LstN Ringhals X. En sökning i Geodatakatalogen på 
LstN Ringhals X ger en snabb överblick av vilket geodata vi har och kan läggas till i GIS-
program för vidare analys och beslutsfattande. 

I nuläget finns ingen geodata relaterat till Ringhals tillgänglig i Extern Geodatakatalog. 
Rekommendationen är att när de nya zonerna och sektorerna är beslutade läggs de upp för 
allmän åtkomst. Motsvarande namnsättning sker i den externa Geodatakatalogen som i den 
interna, dvs LstN Ringhals X.

Förmedla karta/lägesbild 

WebbGIS

Att kommunicera en kartbild/lägesbild internt och externt kan göras genom att addera 



händelseinformation till existerande WebbGIS alternativt att skapa nya tematiska 
WebbGIS kopplade till händelsen. Länkar till dessa kan läggas upp på intranät och extern 
hemsida. 

GIS-Program

GIS-program gör det möjligt att lägga till nödvändig geodata för ett korrekt 
beslutsfattande. Kartor/underlag kan senare spridas via WebbGIS, inbäddade kartor på 
hemsidor till papperskartor eller digitala produkter.

5.2 Utrymmande 
5.2.1 Utrymning av personal på Ringhals som inte ingår i 
haveriberedskapen

Ringhals personal, entreprenörer m.fl. som inte ingår i haveriberedskapsorganisationen 
utryms efter beslut av Ringhals haveriberedskapsorganisation, en så kallad beordrad 
hemgång. Vid misstanke om kontaminering kommer personal att avsökas och saneras i 
anslutning till anläggningen. 

Ringhals beställer bussar från det transportorganisationen som är stationerat hos 
Polisregion Väst. Om inte denna är i funktion kontaktas Länsstyrelsens tjänsteman i 
beredskap (TiB).

5.2.2 Utrymmande med egna fordon
Utrymmande med egna fordon som behöver hjälp med ett alternativt boende kan förflytta 
sig till aktuell mottagningsplats.  

5.2.3 Utrymmande som saknar egna fordon 
Utrymmande som saknar egna fordon kan uppsöka närmast belägna uppsamlingsplats eller 
kontakta transportkansliet för hjälp med transport. Försvarsmaktens personal 
utgångsgrupperar vid larm vid samtliga uppsamlingsplatser och biträder Polisregion Väst 
med att hjälpa och vägleda allmänheten.

Transportbehov rapporteras från uppsamlingsplatserna till transportorganisation vid 
Polisregion Väst. Via Polisregion Väst och transportorganisationen beordras bussar till 
respektive uppsamlingsplats. Bussar placeras i samband vid angivna brytpunkter oavsett 
om utrymningsbehov föreligger.

5.2.4 Utrymmande som inte själv kan uppsöka uppsamlingsplats
Polisregion Väst ansvarar för att genomsöka utrymningsområdet. I händelse av att personer 
med särskilt hjälpbehov, tex sängliggande i hemmet behöver sjuktransport rekvireras 
sådana fordon från transportorganisationen vid Polisregion Väst. 

5.2.5 Utrymning av förskolor och skolor 
Personer i riskgrupp med särskilt hjälpbehov kommer behöva prioriteras vid en utrymning. 
Länsstyrelsens inriktning för förskolor och skolor är att så fort som möjligt säkerställa att 
barn utryms och flyttas till en utrymningsplats där de registreras. Detta för att undvika att 
vårdnadshavare åker i felaktig riktning i utrymningsområdet för att själva försöka hämta 
sina barn på skola eller förskola. Barn och vårdnadshavare ska i stället återförenas på 



utrymningsplatsen. Enligt Länsstyrelsens program för räddningstjänst ska kommunerna 
inom inre beredskapszonen samt Polisregion Väst, i förebyggande syfte vara beredda att 
efter beslut snarast kunna ta hand om barn i förskolor, skolor inklusive privata och 
kooperativa verksamheter m.fl. vilka kommunen har ansvar för inom den inre 
beredskapszonen. 

Detta omhändertagande ska kunna göras när utrymning beordras i den inre 
beredskapszonen. Andra personer med särskilt hjälpbehov kan också komma att omfattas 
av ovannämnda åtgärder.

Omhändertagande av ovannämnda grupper som innebär en gemensam flyttning till närmsta 
utrymningsplats ska ske på uppdrag av Länsstyrelsen. Flyttning av grupper som 
kommunen åtagit sig ansvaret för får inte göras under pågående utsläpp eller då 
Länsstyrelsen finner risken stor för omedelbara utsläpp.

Polisregion Väst ska utan särskild order förbereda utrymning genom att förbereda 
transportresurser som hålls insatsberedda i avvaktan på beslut om utrymning. Vidare vidtas 
sådana förberedelser som är nödvändiga för att en utrymning av personer med särskilt 
hjälpbehov ska kunna genomföras.

Beslut om att förskolor, skolor m.fl. utrymts ska snarast möjligt delges samtliga 
ledningsstaber.

5.2.6 Jämställdhet och utrymning
Enligt forskning kring utrymning är kvinnor generellt mer benägna att utrymma än vad 
män är. Kvinnor är ensamstående föräldrar i högre utsträckning än män, samt utför mer 
vård av närstående äldre. Kvinnors möjlighet att utrymma på egen hand är mindre än mäns: 
Kvinnor har mindre tillgång till bil än män – personbilar ägs i större utsträckning av män 
och män har körkort för personbil i större utsträckning än kvinnor och åker regelbundet 
med bil i högre utsträckning än kvinnor. Fler kvinnor än män använder kollektivtrafik som 
huvudsakligt färdmedel. 

5.2.7 Turister
Flera populära turistmål finns inom samtliga utrymningsområden. Turister tenderar att ha 
god tillgång till egna fordon, men har sämre lokalkännedom än fastboende. 
Kommunikation till dessa om var utrymningsplatser och mottagningsplatser är placerade 
behöver därför vara extra tydlig. 



5.3Utrymning av inre beredskapszonen



5.3.1 Uppsamlingsplatser

Uppsamlingsplatser syftar till att hjälpa de utrymmande som inte kan transportera sig 
själva ut ur utrymningsområdet. Till allra största del kommer uppsamlingsplatser att vara 
belägna på redan befintliga busshållplatser runt om i området. Länsstyrelsen meddelar via 
Sveriges Radio P4 vilka uppsamlingsplatser som är aktuella. I tätorterna är 
uppsamlingsplatserna bemannade av en mindre organisation, och där finns även polisen på 
plats för att upprätthålla den allmänna ordningen. På övriga uppsamlingsplatser möter de 
utrymmande i stället en representant för utrymningsorganisationen i samband med att man 
går ombord på bussen. På bussarna finns utrymningsvärdar som berättar för de utrymda om 
vilken utrymningsplats som man är på väg till och vad som kommer att hända där. 

5.3.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymning av inre beredskapszonen ska i första hand 
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som 
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i 

Kungsbacka



utrymningszonen. 

5.4 Utrymning av yttre beredskapszonen
5.4.1 Uppsamlingsplatser

Även i YBZ utgår uppsamlingsplatserna från bland annat ordinarie busshållplatser. 
Uppsamlingsplatser kan även vara andra samlingspunkter som skolor och omsorgsboenden 
där bussar kan hämta upp. Länsstyrelsen meddelar via Sveriges Radio P4 vilka 
uppsamlingsplatser som är aktuella. Detta för att underlätta kommunikationen kring var 
platserna är belägna. Uppsamlingsplatser kommer endast att aktiveras i de 
utrymningsområden där ett utrymningsbeslut är fattat. För spontanutrymmande erbjuds 
inga uppsamlingsplatser. 

5.4.2 Utrymningsvägar och insatsvägar
Resurser som ska medverka vid en utrymnings av inre beredskapszonen ska i första hand 
använda de primära transportvägarna. Transportvägarna ska enkelriktas så tidigt som 
möjligt och tillfartsvägarna ska spärras av, så att invånare ej kan ta sig in i 
utrymningszonen. Detta görs främst i samverkan med Trafikverket och polisen.

5.5Utrymning av planeringszonen
Utrymning i planeringszonen sker endast efter genomförda och verifierade 
strålningsmätningar i området. Det är därför aldrig aktuellt med en skyndsam utrymning i 
planeringszonen. 

5.6Utrymningsplatser översikt
En utrymningsplats är en plats som de utrymda kan välja att besöka om de har behov av 
detta. Utrymningsplatsen är placerad i närhet av det utrymda området. Efter att de utrymda 
har besökt en utrymningsplats kan de antingen fortsätta vidare till egen ordnad 
inkvartering, eller transporteras vidare till en mottagningsplats för att få stöd med 
inkvartering. 

Målen med att upprätta en utrymningsplats är:

 Att öka tryggheten hos de som utryms genom information och möjlighet till enklare 
personsanering. 

 Att öka säkerheten för de utrymda som har särskilda stödbehov.

 Att på ett tydligt kommunicerat och säkert sätt återförena barn som har utrymts från 
verksamheter med sina vårdnadshavare.

 Att samordning med mottagningsplatser sker på ett sådant sätt att logistiken kring 
mottagning och inkvartering förenklas.

 Att de utrymda får möjlighet att transporteras vidare till en mottagningsplats så 
snart som är rimligt och möjligt.  



Kommunerna ansvarar för att organisera och bemanna utrymningsplatsen. Detta bör ske i 
samverkan med Länsstyrelsen, Polisregion väst, räddningstjänsten och andra berörda 
aktörer. Planeringen för utrymningsplatsen kan utgå från befintlig planering för 
kommunala trygghetspunkter. Kommunen ska rapportera till Länsstyrelsen i samband med 
att utrymningsplatsen är iordningställd och klar för drift. 

5.6.1 Utrymningsplatser för inre beredskapszonen

Utrymningsplatserna är initialt belägna i yttre beredskapszonen. Tiden de utrymmande 
befinner sig på utrymningsplatsen bör vara så kort som möjligt. På en utrymningsplats 
finns möjlighet till lättare personsanering (duscha och byta kläder), information, 
upphämtning av barn som har utrymts från skolor och förskolor, samt avtransport till 
mottagningsplatser. 

För beredskapen kring Ringhals finns följande förberedda utrymningsplatser:

 Marks kommun, Kunskapens hus.

 Kungsbacka kommun, Aranäsgymnasiet.

 Varbergs kommun, Sparbankshallen.

Dessa platser upprättas i två faser. Den första fasen upprättas per automatik vid larmnivå 
höjd beredskap, och används främst vid den initiala utrymningen av inre beredskapszonen. 
I denna fas bemannas endast de mest grundläggande funktionerna på utrymningsplatsen, 
och syftet med platsen är att kunna ge de utrymda skydd för väder och vind. I den andra 
fasen utökas utrymningsplatsen med fler funktioner, bland annat utspisning, information, 
registrering av de utrymda och POSOM. 

5.6.2 Utrymningsplatser för yttre beredskapszonen

Vid utrymning av yttre beredskapszonen ska samtliga kommuner som angränsar till den 
yttre beredskapszonen vara beredda på att upprätta en utrymningsplats efter beslut från 
räddningsledaren. Vid utrymning av yttre beredskapszonen sker registrering istället på 
mottagningsplatsen.

5.6.3 Kravspecifikation för utrymningsplatser
För att uppnå målen för utrymningsplatsen ska kommunerna planera för att följande 
verksamheter ska finnas i de olika faserna. De föreslagna funktionerna är ett stöd i denna 
planering, för att likrikta verksamheten på de olika utrymningsplatserna. 
Fas 1, Uppstart

Uppstartsfasen bedöms vara de första timmarna efter att utrymningsplatsen startas upp. 
Syftet med denna fas är att snabbt ge de utrymda en plats att vistas på tills des att 
mottagningsplatserna har startats upp fullt ut. 

Verksamhet

 En uppvärmd lokal. 



 Toaletter.

 Plats för bussar att stanna och släppa av folk.

 Parkeringsyta för bilar. 
Funktioner

 En platsvärd, exempelvis en vaktmästare. Värden ansvarar även för att låsa upp 
byggnaden och svara på enklare frågor, exempelvis var toaletter finns. 

 En funktion som ansvarar för ordning på platsen, lämpligen en polis.

 När förskole- och skolbarn anländer, en funktion som omhändertar verksamhetens 
behov. Lämpligen de pedagoger som följde med barnen i samband med 
utrymningen. 

Fas 2

Verksamhet

 Mat och dryck till de utrymda. 

 Förmåga att administrera återförening mellan vårdnadshavare och utrymda skol- 
och förskolebarn.

 Förmåga att ta emot personer med visst vårdbehov, exempelvis äldre som har 
hemtjänst eller personer inom äldre- och handikappomsorg. Lokalen måste därför 
vara tillgänglighetsanpassad. 

 Information till de utrymda om händelsen och utrymningen.

 Ett utrymme iordningställt för en ledningsfunktion med ansvariga aktörer. 

 Möjlighet till enklare personhygien i form av dusch.

Funktioner
På utrymningsplatsen bör följande funktioner finnas: 

 Platschef som ansvarar för samordningen av arbetet på utrymningsplatsen och de 
olika aktörernas insatser.

 Funktion som ansvarar för samordning med Länsstyrelsen och med 
mottagningsplatserna. 

 Funktion för att hantera återförening av barn med vårdnadshavare. Bör förstärkas 
med stöd från polisen för att säkerställa en säker hantering. 

 Funktion för att möta upp särskilda vårdbehov på plats. Bör bemannas av personal 
från kommunal omsorg. 

 Parkeringsvärdar.

 Informationsfunktion. 



 Enklare förtäring för de utrymda. 

 Frivilligsamordnare. 

 Sjukvårdsresurs som kan göra triage, bedöma, behandla och vidareremittera. 

Fas 3 Avsök och sanering

Avsök och sanering kommer endast att upprättas om utrymning görs efter att ett 
konstaterat utsläpp har ägt rum. Alla utrymningsplatser kommer inte att ha kapacitet för 
avsök och sanering. Länsstyrelsen kommer att göra en bedömning om vilka platser som är 
lämpliga för denna fas efter att kommunerna har kommit längre i sin planering av 
utrymningsplatserna. Avsök och sanering påbörjas endast efter ett beslut från 
räddningsledaren. 

Uppskattad förmåga
Omfattning av utrymningen kan variera kraftigt beroende på scenario. I den yttre 
beredskapszonen bor totalt ca 120 000 människor. Det är dock mycket osannolikt att beslut 
fattas om att hela den yttre beredskapszonen ska utrymmas samtidigt. 
Planeringsförutsättningen bör i stället vara att maximalt hälften (60 000 människor) 
utryms. Av dessa 60 000 har ca 20 % 12 000 människor hjälpbehov4. I ett sådant scenario 
skulle minst fyra utrymningsplatser öppnas. Utrymningen bör kunna genomföras 
Kapaciteten för utrymningsplatsen ska därför vara att kunna hantera 3 000 människor över 
12 timmar. 

5.7 Frivilliga och spontanfrivilliga
För en så stor uppgift som att organisera och genomföra en storskalig utrymning bedöms 
inte de ansvariga aktörernas egen personal räcka till. Det kommer att behövas extra 
personal och en bra lösning på detta är att använda frivilliga. Det är en stor fördel att 
använda frivilliga försvarsorganisationer eller andra frivilligorganisationer då de redan är 
organiserade på ett sätt som underlättar både rekrytering, utbildning och ledning av 
resurserna. Frivilliga kan användas som en generell resurs för olika typer av krishantering 
om avtal skrivs i förväg. Utrymning kan därmed vara ett av flera olika behov som kan 
uppfyllas med frivilliga.

5.8 Transporter
Beroende på utrymningsområdets förutsättningar kan antalet personer som behöver hjälp 
med transporter variera mellan 10-30%5. Övriga bedöms kunna transportera sig själva via 
egna fordon, kollektivtrafik, via cykel eller gåendes. Hanteringen av planering, 
genomförande och uppföljning av transporter hanteras av transportledarfunktionen.

5.8.1 Transporter för hjälpbehövande
De som har behov av transportstöd hänvisas främst till uppsamlingsplatserna för transport 
till en utrymningsplats. Utöver det bör man även uppmana människor att hjälpas åt och att 

4 HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder
5 HANDBOK Storskalig utrymning – del 1 grunder



alla bilar bör vara fyllda när man kör ut ur området. 

5.8.2 Hantering av trafikflöden
De som utrymmer med eget fordon utgör en stor del av de utrymmande och det kommer 
sannolikt att uppstå trafikproblem som påminner om rusningstrafiken i storstäderna. För att 
underlätta framkomligheten och korta ner utrymningstiderna kan följande åtgärder vara 
lämpliga. Det görs i samverkan med Trafikverket och följande punkter bör beaktas:

 Bedöm hur allmänheten kan förväntas välja att förflytta sig på eget initiativ. Här kan 
tillgången på el för kollektivtrafik vara en avgörande faktor.  

 Värdera tillgängliga vägar efter avstånd till mål, kapacitet, bärighet, skador på 
infrastruktur och sårbara punkter (exempelvis broar & tunnlar).

 Planera för reservvägar och fördela trafikflödena på fler vägar om möjligt.

 Besluta om vägar kan enkelriktas i båda körfälten för att öka kapaciteten. 

 Var tydlig med vilka utrymningsvägar som ska användas i första hand och vilka som 
ska undvikas. Det kan finnas insatsvägar där räddningsfordon måste komma fram. 
Använd radioinformation, dirigering, vägvisning samt fasta och mobila skyltar. 

 Säkerställ så långt möjligt service efter vägen i form av sjukvårdsplatser, platser för 
larm via fast telefon, toaletter, nödproviant, dricksvatten och drivmedel.

 Säkerställ vägassistans med specialfordon som kan bogsera undan trasiga fordon och 
eventuellt föra dem till verkstad. 

5.9 Ordning och säkerhet
Polisen ansvarar för att upprätthålla allmän ordning, även vid en utrymning. Särskilda 
frågor där samordning bör ske med polisen är: 

 Att säkerställa att barn är med sina föräldrar eller släktingar och inte har hamnat med 
främlingar som utnyttjar situationen. Detta kräver även samordning med skolor och 
barnomsorg. 

 Att personer på väg ut ur området förhindras att plundra, exempelvis butiker och 
bostäder som står tomma. Kräver samverkan med näringslivet och kommunerna. 

 Att det vi knappa resurser sker rättvis fördelning av förnödenheter och att 
distributionen av förnödenheter skyddas och sker på lämpligt sätt. Här krävs 
samordning mellan räddningsledaren, polis och kommuner. 

 Att det vid köbildning undviks oroligheter i stora folkmassor. Här krävs samordning 
med Trafikverket och aktörer som bedriver kollektivtrafik i länet. 

5.10 Djur
I Länsstyrelsens grunduppdrag ligger att utföra djurskyddskontroller för att se till 
att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om djuren lämnas kvar när djurägaren 
utryms, måste det finnas en plan för vem, och under vilka former, djuren ska ges foder, 
dricksvatten och tillsyn. Detta måste samordnas med avspärrningar av det utrymda 
området. Exempelvis kanske hotet tillåter regelbundna besök för att säkerställa djurens 



behov.  

Djurhållaren har relativt stort ansvar för genomförandet av utrymningen av de egna djuren 
och en stor del av planeringsansvaret ligger på den enskilde djurägaren. Alla beslut som 
handlar om djur bör samordnas med LRF och länsveterinären och Jordbruksverket. 

Husdjur utryms i sådan mån som är rimligt och möjligt. På bussar används samma 
principer som i lokaltrafiken och husdjur transporteras på angivna platser. Vid transport av 
djur som inte kan färdas med buss eller personbil så ansvarar ägaren för transport och 
uppstallning av djuren. 

5.11 Personsanering
Sanering av utrymmande kommer endast att genomföras efter att ett bekräftat utsläpp har 
ägt rum. Målbilden är att utrymningen av IBZ, och i vissa scenarier även delar av YBZ, ska 
ha genomförts innan ett utsläpp äger rum. Personsanering kan därför tillkomma som en 
funktion på utrymningsplatser och mottagningsplatser först efter ett bekräftat utsläpp. I ett 
sådant läge kan det även vara lämpligt att genomföra avsök på de utrymmande.

På utrymningsplatsen görs då en avsökning (hädanefter benämnt som personindikering), 
vilket innebär en mätning av radioaktiva ämnen. Efter personindikeringen går de utrymda 
som inte är kontaminerade vidare till registreringsfunktionen. De utrymda som är 
kontaminerade går vidare till duschar för personsanering och därefter går de till 
registreringsfunktionen. Kommunerna ansvarar för att bistå vid personsaneringen samt 
förse med handdukar, kläder, skor etcetera till sanerade personer.

Personer som bedöms vara kontaminerade måste duscha och byta kläder. Radiofysiker från 
Göteborgs Universitet samt Försvarsmakten hjälper de personer som inte kan duscha 
själva.

5.11.1 Åtgärdsnivå
Dosrat från gamma, uppmätt nära personen, som överstiger bakgrunden vid mätplatsen 
(överstiger bakgrunden med mer än 0,5 µSv/h); aktivitet av betastrålare > 1 Bq/cm2 (1 000 
Bq/cm2) eller aktivitet från alfastrålare > 0,1 Bq/cm2 (100 Bq/cm2). Vid nivåer högre än 2 
µSv/h, 10 000 Bq/cm2 respektive 1 000 Bq/cm2 ska personen skickas vidare till medicinsk 
undersökning.

5.12 Registrering
Det kan vara svårt att få en fullständig bild över alla som befinner sig i utrymningsområdet 
och därmed påverkas av ett utrymningsbeslut. Därför kan både enskilda individer och 
samhällsaktörer ha nytta av registrering men det är inte rimligt att räkna med att alla ska 
registrera sig. I flöden på olika platser bör registreringen vara frivillig och placeras i slutet 
av olika flöden för att inte skapa flaskhalsar såvida det inte måste ske tidigt kopplat till 
säkerhet eller medicinska hänsyn. För att kunna nyttja service från socialtjänsten måste 
kommunen veta vilka som behöver stöd i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453). 

De verksamheter som måste flytta ansvarar själva för att nödvändiga handlingar finns 
åtkomliga på distans eller tillgängliga på papper. Hit hör exempelvis patientjournaler, 
internregister och personal-/barnlistor.



Vid utrymnings av inre och yttre beredskapszonerna ansvara polisen av registrering av 
allmänhet. De som ska registreras är: 

 Personer som eventuellt kan ha försvunnit för att om nödvändigt efterspana eller 
eftersöka dem i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Registreras 
som eftersökta personer. 

 Enskilda individer kan ha behov av att få riktad information för tillfälligt boende 
eller ersättning vilket måste kunna skickas ut via kontaktvägar som framgår i 
registreringen. 

 Försäkringsbolag kan kräva en registrering för att godkänna ersättningsanspråk på 
egendom som förstörts i samband med utrymningsbeslutet.

 Personer som ska avtransporteras mellan olika platser bör registreras för att 
underlätta för transportledningen och mottagningsledaren

Gällande utrymning av nötkreatur, grisar, får och getter ska förflyttningen anmälas till 
Jordbruksverkets centrala djurdatabas. Detta går bra att göra i efterhand när man nått 
mottagningsplatsen



6 Ta emot 
6.1 Mottagningsplatser 
Mottagningsplatsen syftar till att erbjuda uppehälle för utrymmande som behöver 
inkvarteras under en längre tid men även service för de som behöver ett kortare stöd för att 
sedan ta sig vidare. Länsstyrelsen ansvarar för att de utrymda får möjlighet att söka upp en 
mottagningsplats, även om platserna inte är belagda i Hallands län. 

Mottagningsplatserna är lämpligen placerade utanför YBZ, då tanken är att människor ska 
kunna få stöd från mottagningsplatsen under en längre tid. Detta innebär att Hallands län 
inte har några mottagningsplatser inom sitt område. Lämpliga mottagningsplatser är 
placerade i angränsande län, exempelvis i eller i närheten av Trollhättan, Falköping, 
Jönköping, Ljungby och Båstad.

6.2 Samordning med mottagande län
Det är viktigt att det finns en tydlig samordning mellan Hallands utrymningsorganisation 
och mottagningsplatserna. Detta gäller särskilt avseende upprättandet av 
mottagningsplatser, samt vid avtransport från utrymningsplatserna till 
mottagningsplatserna. Utifrån data från utrymningsplatserna ska Länsstyrelsen 
sammanställa data till mottagningsplatserna gällande: 

 En uppskattning av hur många som kan förväntas komma till respektive 
mottagningsplats.

 När de utrymmande förväntas anlända till mottagningsplatsen.

 Personer med särskilda hjälpbehov bland de utrymmande. 

 Prognos för minsta tid som utrymningen kommer att fortgå.

6.3 Mottagning vid kärnkraftsolycka i annat län
Vid en olycka på Forsmark eller OKG:s kärnkraftverk kan det bli aktuellt att upprätta 
mottagningsplatser i Hallands län. Detta blir i sådana fall en kommunal uppgift, då det är 
mycket låg sannolikhet att det blir statlig räddningstjänst i Hallands län vid en 
kärnkraftsolycka i annat län. Länsstyrelsen kommer dock att stötta kommunerna enligt sin 
uppgift kopplat till det regionala områdesansvaret. 



7 Återflytta 
En utrymnings av inre beredskapszonen kommer att ske redan vid larmnivå höjd 
beredskap. Det innebär att om situationen på Ringhals stabiliseras så kan en utrymning ske, 
trots att händelsen senare inte resulterar i ett utsläpp. Vid ett sådan scenario är 
målsättningen att återflyttning sker så snart som faran för ett utsläpp är över. 

Vid en händelse som resulterar i ett utsläpp finns det risk för att det kan ta lång tid innan de 
utrymda kan få återflytta till det utrymda området. Målet ska vara att återflyttning kan ske 
så snart som är rimligt och möjligt. Det är av stor vikt att information om läget och 
prognoser för återflyttning löpande delges de utrymda. Länsstyrelsen är ansvarig för 
saneringen efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, detta 
beskrivs mer utförligt i Länsstyrelsens delplan Saneringsplan. Återflyttning kommer då att 
ske efter att strålningsmätningar och eventuell sanering kan garantera allmänhetens hälsa. 

De utrymda ska erbjudas inkvartering. Initialt kan man inkvartera de utrymda i större 
lokaler, exempelvis gympasalar, men kort därefter bör man erbjuda de utrymda enskilda 
boenden på konferensanläggningar, hotell och liknande. I ett läge där omfattande sanering 
krävs kan det bli aktuellt att hitta nya boenden till de utrymda. 
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