Vägledning för etablering av publik laddinfrastruktur
Vägledningen utgår från att besvara tre huvudfrågor: Var? Vem? Hur?
Var? Pekar ut lämpliga platser och destinationer för publika laddstationer. Dessa platser har
pekats ut baserat på behov och efterfrågan på publika laddmöjligheter i
Vem? Går igenom vilka roller en kommun kan ta gällande etableringen av publik
laddinfrastruktur. Dessutom presenteras privata och andra aktörers roll samt hur kommunen
kan samverka med dessa.
Hur? Exempel på hur medlemskommunerna kan arbeta med etableringen av publik
laddinfrastruktur.

Figur 11: Uppbyggnad av vägledning
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Var – Platser för publik laddning i Sjuhärad
Utvecklingen går fort och det byggs hela
tiden nya laddstationer. Sjuhärads publika
laddinfrastruktur behöver kompletteras med
ytterligare laddstationer. I Bilaga 2
presenteras en karta med förslag på platser
för etablering av publika laddstationer, även
kommunspecifika kartor finns att tillgå.
Dessa har tagits fram tillsammans med
kommunerna. Länsstyrelsen i Västra
Götaland tog under 2017 fram lämpliga
platser för snabbladdning (2). De platser för
publikladdning som tagits fram i detta
dokument kompletterar det som
Länsstyrelsen föreslår. Det är upp till
respektive kommun eller annan investerare
att i det fortsatta arbetet avgöra vilken typ
av laddning som lämpar sig för respektive
laddstation.

Kriterier för placering av publik laddning
För varje specifik plats där en laddstation
ska placeras bör en bedömning av platsens
lämplighet göras utifrån följande
utgångspunkter:

Platsen är välbesökt där besökaren stannar
tillräckligt länge och har rest tillräckligt
långt för att laddning ska ses som ett behov
för både elbilar och laddhybrider.
För att en plats ska vara aktuell för en
laddstation behöver alla tre delar uppfyllas.

1. Platsen är välbesökt…
Det kan handla om en plats som är
välbesökt idag men även om en plats
där kommunen vill öka besöksantalet.

2. …besökaren stannar tillräckligt
länge…
Här handlar det om hur länge den
genomsnittliga besökaren stannar på
platsen. Stannar besökaren tillräckligt
länge för att bilen ska hinna ladda
tillräckligt mycket?

3. …har rest tillräckligt långt för att
laddning ska ses som ett behov för
både elbilar och laddhybrider.
Här görs en bedömning av varifrån
besökarna kommer. Har platsen ett
upptagningsområde som sträcker sig
utanför det direkta närområdet, till
exempel tätorten, eller kanske till och
med utanför kommungränsen eller
regionen. Om de flesta besökarna
reser bara några kilometer till platsen
bedöms det inte som tillräckligt långt
då de laddar bilen hemma. Har
besökarna åkt några mil kan det ses
som tillräckligt långt. Platser som
identifierats har endast pekats ut för
att de bedöms som strategiska platser
där kriterierna uppfylls. Platserna tar
inte hänsyn till vem som ska etablera
laddstationen.
Vägledningen tar heller inte ställning till
om platserna ska förses med normaleller snabbladdare. Räddningstjänsten
kan ha synpunkter på laddstolparnas
placering, främst i tätbebyggda
områden och i parkeringsgarage.
Därför kan det vara bra att stämma av
vald placering med dem.
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Vem – Kommunens roll och samverkan med andra aktörer
Det finns flera aktörer som har en viktig roll i
utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. För
att kunna erbjuda goda laddmöjligheter
behöver både offentliga och privata aktörer
samverka.

Kommunens roll
Vilken roll kommunen kan ta beror på
politiska mål, beslut och finansiering. Utöver
dessa faktorer finns andra aspekter som
påverkar kommunens roll och engagemang.
Några av dessa rör typen av laddning,
ägandeskap, kommunens rådighet,
kommunens storlek, geografiskt läge,
närvaron av andra aktörer som bygger
publik laddning samt funktion i kommunen.
En kommun behöver inte ha samma roll för
alla laddstationer, utan olika platser inom
samma kommun kan ha olika
förutsättningar som gör att kommunens roll
kan variera för respektive plats. Vilken roll
kommunen kan ta för att främja
utbyggnaden av publik laddning beror på
många faktorer och det finns ingen tydlig
modell för hur kommunen ska arbeta. Vilka
roller en kommun kan ta för att främja den
icke-publika laddinfrastrukturen är däremot
tydlig i egenskap av arbetsgivare och
bostadsbolag. De stora utmaningarna
handlar främst om hur man får det att ske –
frågor som ofta är förknippade med
finansiering, betalningsmodeller och det
tekniska utförandet.

Ägandeskap och kommunens rådighet
Vem som äger laddstationen varierar och är
ofta kopplat till laddstationens placering.
Vissa kommuner har valt att bygga och sköta
publika laddstationer via kommunala energi-

eller parkeringsbolag. Andra kommuner
arbetar för att få externa aktörer att bygga,
finansiera och sköta de publika
laddstationerna. Kommunen är begränsad i
sin rådighet gällande etablering av laddinfrastruktur. På privat mark har kommunen
ingen rådighet, men kan påverka genom
kommunikation och rådgivning. På
kommunal mark kan kommunen bygga själv
eller upplåta marken till andra aktörer,
beroende på kommersiella intressen. Det
finns flera former för hur kommunen kan
samverka med privata aktörer. Exempel på
samverkansformer och avtal presenteras
mer under avsnittet ”Hur - kommunala
åtgärder”.

Roller inom kommunen
Publik laddinfrastruktur är inte en fråga för
en specifik tjänsteperson eller avdelning
utan flera funktioner i kommunen bör vara
involverade. De olika funktionerna kan ha
olika roller gällande utbyggnaden av
laddinfrastruktur. Nedan presenteras en
tabell med exempel på hur fördelningen av
roller inom kommunen kan se ut

Närvaro av andra aktörer som bygger
publik laddning
På vissa platser drivs utbyggnaden av publik
laddinfrastruktur nästan helt av privata
aktörer. Närvaron av dessa aktörer beror på
att de ser en affärsmöjlighet. Kommuner
som saknar eller har låg närvaro av privata
aktörer kan jobba aktivt med att peka ut
strategiska platser för publik laddning och
därefter föra dialog med privata aktörer.
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Tabell 3: Exempel på roller en kommun kan ta på sig i olika funktioner

Funktion i kommunen

Exempel på roll

Energi- och
klimatrådgivning

Kunskap om laddinfrastruktur och bidragssystem kopplat till detta.
Rådgivande roll till både privatpersoner, företag, fastighets- och
bostadsbolag.

Näringslivsutveckling

Nätverk och informationsspridning. För dialog med befintliga
arbetsplatser och nya verksamheter.

Besöks- och turismnäring

Nätverk och informationsspridning. Kunskap om vilka besöksmål som
behöver laddinfrastruktur samt vilka platser som besöksantalet bör
öka på.

Samhällsplanering

Strategisk planering. Förmedla information om markägarförhållanden,
planerad markanvändning, hantering av bygglov, förberedelser och
planering i exploatering och hur man tecknar avtal om markarrende.

Kommunikatör

Kommunikation och informationsspridning genom exempelvis
nyhetsbrev och sociala medier. Information till och kommunikation
med medborgare kring elbilar och laddinfrastruktur.

Kommunalt energibolag

Kan sätta upp laddstolpar både för kommunen och privata aktörer.
Kompetens kring förutsättningar i elnätet.

Kommunalt nätbolag

Kompetens kring förutsättningar i elnätet.

Kommunalt bostads- och
fastighetsbolag

Erbjuda laddning till hyresgäster och besökare till fastigheterna.

Kommunala
parkeringsbolag

Erbjuda laddning på parkeringsplatser på kommunal mark

Lista på aktörer för samverkan
Olika aktörer har olika roller och incitament
för att samverka kring utbyggnaden av
publik laddinfrastruktur. Offentliga aktörer
drivs ofta genom politik och klimatmål.
Dessa aktörer är betydelsefulla som
föregångare i omställningen av hållbara
transporter. Privata aktörer, oavsett roll, kan
däremot se servicevärdet i att kunna erbjuda
sina boende, anställda eller besökare
laddning. Nedan följer exempel på både
offentliga och privata aktörer som kan ha
intresse av att investera i, och samverka
kring publik laddinfrastruktur: (9,10,2).















Kommuner
Kommunala energibolag
Kommunala fastighetsbolag
Kommunala parkeringsbolag
Kommunala bostadsbolag
Vårdcentraler och sjukhus
Högskolor och universitet
Laddoperatörer
Fastighetsägare
Nätägare
Näringsliv
Köpcentrum och dagligvaruhandel
Hotell och restauranger
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Hur – Kommunala åtgärder
Nedan beskrivs exempel på åtgärder kommuner kan arbeta med för att främja utbyggnaden av
publik laddinfrastruktur. Sist i avsnittet presenteras exempel på hur tre kommuner i Sverige har
arbetat med att ta fram affärsmodeller för ägande och betallösningar.





Beslut och ställningstaganden
Etablera publik laddning på
kommunal mark
Upplåtelse av kommunal mark till
andra aktörer
Krav och möjliggörande vid
detaljplanering, bygglov och
försäljning av mark






Samverkan med näringsliv, besöksoch turismnäring
Kommunens egen fordonsflotta
Kommunikation och
informationsspridning
Uppdrag till kommunala bolag

Beslut och ställningstagande
Det är viktigt att kommuner har en strategi
för hur man ska engagera sig i utbyggnaden
av laddinfrastruktur. Vilken roll kommunen
vill ta blir tydligare om det finns en strategi
eller plan. En plan underlättar för
kommunen att identifiera processer och
beslut samt vilka nämnder och delar av
kommunens organisation som bör
involveras och samverka. Förutom att
förtydliga kommunens roll och vad man vill
göra, ger en plan en tydlig signal till andra
aktörer, exempelvis om man som kommun
fattat beslut om att bygga eller inte bygga
laddstationer (10).

Uppdrag till kommunala bolag
Kommunala bolag som energibolag,
bostadsbolag, fastighetsbolag och
parkeringsbolag kan ha en betydande roll i
arbetet, både för den icke-publika och
publika laddningen. I kommunens arbete
med laddinfrastruktur är det viktigt att
inkludera de kommunala bolagen. Genom
beslut kan kommunen använda sitt
ägardirektiv och ge mandatet till de
kommunala bolagen att delta i etableringen
av laddmöjligheter. Genom att förse
hyresgäster med laddmöjligheter kan de
kommunala bostadsbolagen påverka

elbilsutvecklingen och föregå som ett gott
exempel. För de kommuner som har
kommunala energibolag finns stora
möjligheter att påverka utbyggnaden av
publik laddinfrastruktur. Energibolagen har
en nyckelroll i omställningen och de besitter
kompetens kring förutsättningar i elnätet
och kan bidra med kunskap om
användarbehov och efterfrågan (10).
Flera kommuner har givit kommunala
energibolag mandatet att ta fram
laddlösningar samt bygga och drifta
laddstolpar. Ett sådant beslut har visat på en
god utveckling och utbredning av publik
infrastruktur i kommunen. Det finns även
exempel där kommuner givit mandatet att
etablera publik laddning till de kommunala
parkeringsbolagen (Borås kommun,
Göteborgs Stad, och Stockholms stad).

Etablera publik laddning på kommunal
mark
Kommunen kan verka för en utbyggnad av
publik laddning på kommunal mark.
Kommunen kan själva investera i
infrastrukturen men bör undersöka det
kommersiella intresset först. För att det ska
vara möjligt att ta betalt för elen behöver
någon annan än kommunen stå för
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laddtjänsten. I vissa fall är privata aktörer
villiga att finansiera och ta betalt för
laddning vid kommunala anläggningar, vilket
kan underlätta etableringen från
kommunens perspektiv (9).

Destinationsladdning vid kommunala
parkeringar
Det kan vara attraktivt för en elbilsägare att
kunna ladda på olika besöksmål och
destinationer där det finns kommunal
parkering, exempelvis centrumparkeringar
och idrottsanläggningar. Notera att det
gäller laddning där fordonsägaren är i behov
av att ladda för en längre sträcka (9).
Laddbehovet vid pendelparkering anses vara
lågt. Detta då de flesta bilägare åker en
kortare sträcka från hemmet till
pendelparkeringen för att sedan åka den
långa sträckan med kollektivtrafik eller
samåka. Det kan dock vara aktuellt för
laddning på pendelparkeringen om den
även används av omkringboende nattetid
eller som infartsparkering för besökare (11).

Laddning på gatuparkering
Frågan om laddning på gatuparkeringar är
ofta kopplad till önskan om att erbjuda
personer i flerfamiljsbostäder, som inte har
egen parkering, möjlighet till laddning samt
laddning för besökare. En kommun har
möjlighet att reservera parkering med
laddplats utmed gator. Att etablera laddning
utmed gator kan, utifrån flera aspekter, vara
svårt. För att elbilsägare garanterat ska
kunna ladda längs gatorna behöver
parkeringsplatser reserveras exklusivt för
elbilar vilket utesluter parkering för andra
fordon. Dessutom kan det bli svårt att
förändra markanvändningen där laddplatser
finns. Exempelvis kan det bli svårt att skifta
från parkering till bussfil eller underhålla
infrastruktur under mark på rund av el
dragningarna.

Om kommunen vill arbeta för att etablera
laddmöjligheter för flerbostadshus vars
parkering sker utmed gator bör möjligheten
att etablera laddning vid närbelägna
parkeringsanläggningar först ses över (9). I
Göteborg har kommunen beslutat att vara
restriktiv med laddning utmed gator. I stället
hänvisar Göteborgs stad bilister som vill
ladda till så kallad kvartersmark där
laddplatser satts upp de senaste åren (24).

Avtal och upplåtelse av kommunal mark till
andra aktörer
Om kommunen själv inte vill bygga
laddinfrastruktur kan man upplåta mark och
erbjuda avtal för privata aktörer att etablera
laddstationer på den kommunala marken.
Det finns olika krav en kommun kan ställa i
den här typen av avtal. Vanligt
förekommande krav är att de privata
aktörerna står för och finansierar
laddutrustningen, elförsörjning och
nödvändiga ledningsarbeten medan
kommunerna står för upplåtelse av mark.
Allt fler kommuner får förfrågningar av
privata aktörer om att etablera
laddinfrastruktur på kommunal mark. För att
kunna besvara dessa förfrågningar
rekommenderas det att kommunen
utvecklar rutiner som hanterar kring
kontaktpersoner, avtal, bygglov, tillgång till
kartunderlag och annan information om
befintlig infrastruktur. Det är även viktigt
med tydliga villkor i avtalen mellan kommun
och privat aktör om vad som gäller
beträffande anläggning, drift, underhåll och
avveckling. I vägledningen presenteras
exempel på hur Stockholms Stad och
Strömstad kommun har tänkt kring
nyttjanderättsavtal
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Exempel 1. Strömstad och Sotenäs – två kommuner som skapat nyttjanderättsavtal med aktörer
för publik laddning
Strömstad har upprättat nyttjanderättsavtal med privata aktörer för att etablera publik laddning
på kommunens mark. Nyttjanderättsavtalen avser både snabb- och normalladdning. I Sotenäs
har kommunen pekat ut platser för etablering av publik laddning på kommunal mark. Platserna
har valts med hänsyn till bland annat skötsel, framkomlighet och långsiktighet. Den som ansöker
om att få sätta upp en laddstolpe står för installation, drift och underhåll. Kommunen har även
en del krav så som att laddare som placeras på gatumark måste vara tillgängliga för alla att
använda. Privata aktörer kan göra en intresseanmälan via kommunens hemsida. I dagsläget är
betalningssystemen för själva parkering och laddningen olika (13).
I Strömstad har kommunen pekat ut befintliga kommunala parkeringsplatser där man genom
avtal erbjuder privata aktörer att utrusta platsen med ett antal laddstolpar. Den privata aktören
sköter allt som har med laddutrustningen att göra och tar betalt för tjänsten. I de fall
parkeringsplatsen har en parkeringsavgift har den fortsatt uttagits av kommunen, med undantag
för snabbladdare. I Strömstad har man genom avtal med aktörer skapat möjligheten att kunna
betala både för elen och parkeringen genom ett betalsystem.

Fördelar
Kommunen behöver inte finansiera installation och drift av laddstolparna.
Kommunen kan ställa krav på laddstolparnas utformning.

Nackdelar
Dubbla betalningssystem då kommunen fortfarande tar parkeringsavgift för laddplatsen.

Exempel 2. Stockholms stad tar fram avtal med privata aktörer för att sätta upp laddare på
stadens gator
Kort om initiativet
Stockholms stad har målet om 4000 publika laddplatser år 2022, vilket inkluderar både normaloch snabbladdning. Hälften av dessa sätts upp via det kommunala parkeringsbolaget och
resterande 2000 laddplatser ska sättas upp av andra aktörer genom att upplåta kommunal mark.
Cirka 10 000 lämpliga platser för publik laddning har pekats ut och i april 2021 fanns ungefär 30
laddgator med cirka 200 laddplatser.
Stockholms stads nyttjanderättsavtal
Nyttjanderättsavtalet avser publik normalladdning och snabbladdning i gaturummet. Den som
ansöker om att få sätta upp laddstolpe på gatan står för installation samt drift och underhåll av
laddarna. Kommunen ansvarar för och bekostar skyltning, sopning, snöröjning samt
parkeringsövervakning. Vissa platser är lastbalanserade så att de får lägre prioritet när
effektbehovet är som störst och har en förmånligare tariff. Vissa av de utpekade platserna är
förberedda och aktörerna behöver inte ordna schaktning och ledningsdragning. I innerstaden är
det av vikt att platserna inte försvårar gatuskötsel, framkomlighet eller stör framtida planer för
utveckling av gatan. Kommunen har även satt upp krav på parkeringsregler för snabbladdare och
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normalladdare. Om fler aktörer intresserar sig för samma område har Stockholm tillämpat ”först
till kvarn” principen.
Exempel på krav som ställs i nyttjanderättsavtalet
• Man får nyttja platsen i 10 år - ingen avgift
• Krav på uttag: Snabbladdning: CCS; Normalladdning: Typ 2, 3,7 – 22 kW
• Färgsättning på laddstationen: Umbragrå (RAL 7022); Metallic (RAL 9006)
• Krav på driftssäkerhet på laddstationen – 95 %
• Reklambetonade symboler ska minimeras
• Krav på att staden ska få tillgång på data och statistik (för bland annat utvärdering)
Möjlighet för aktörer att själva föreslå lämplig plats för laddning
Utanför innerstaden finns större möjlighet att själv föreslå lämplig plats, om de uppfyller givna
kriterier. Exempel på kriterier är att platsen ska ge möjlighet till minst fyra laddplatser i rad,
laddare för snabbladdning får som regel endast anläggas på tvärställd parkering (lokala undantag
kan göras). Normalladdning kan anläggas på all typ av parkering och ska kunna betjäna minst två
bilar samtidigt.
Utvärdering
I april 2020 släpptes en utvärdering av initiativet baserat på året 2019. Utvärderingen visar att de
mest populära laddplatserna var i p-hus och att det var vanligast att ladda mitt på dagen. Mest
energi överfördes via snabbladdningen, och vardagar hade högre beläggning än helger.
Utvärderingen visade att nyttjanderättsavtalen fungerar och att det är ett bra upplägg att
aktörerna sköter laddinfrastrukturen. (12)

Fördelar
Kommunen styr vart laddstolparna ska placeras.
Kommunen behöver inte finansiera installation och drift av laddstolparna.
Kommunen kan ställa krav på utformning och drift.
Kommunen kan nyttja laddstolparna för lastbalansering.
Kommunen får tillgång till statistik som kan vara användbar när arrendena för upplåtelse av
marken ska göras om efter tio år.

Nackdelar
Kommunen får inget arrende för upplåtelse av marken.
Kommunen behöver förbereda för de lastbalanserade platserna.

Utveckling vid detaljplanering, bygglov och
försäljning av mark

lagkrav kopplat till ladd-infrastruktur för viss
typ av bebyggelse se Bilaga 1.

Genom att föra en dialog med byggbolag
och fastighetsexploatörer i samband med
detaljplaner och bygglov kan kommunen
underlätta etableringen av laddinfrastruktur
(9). I samband med bygglov finns också
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Samverkan med näringsliv, besöks- och
turistnäring
Det kan finnas intresse för näringsliv och
besöksnäring att etablera publik laddning
för att locka fler kunder och besökare.
Aktörer inom dessa områden kan behöva
stöd och handledning från kommunen kring
information om exempelvis finansieringsmöjligheter och tekniska lösningar.
Efterfrågan av laddning ökar, vilket skapar
ett driv från marknaden och fler aktörer vill
etablera laddning (9). Det varierar mycket
mellan kommunerna hur stor vilja de privata
aktörerna har för att etablera laddstationer.
Det rekommenderas att kommunen
påbörjar dialog med privata aktörer för att
påtala behovet och efterfrågan av
laddmöjligheter. Dessa dialoger kan ge
upphov för att sprida information kring vilka
tjänsteleverantörer som finns på
marknaden.
Kommunen kan även bjuda in
laddoperatörer och energi-bolag för att
beskriva erbjudanden och tekniska lösningar
för näringslivet (9). Ett annat sätt för
samverkan med näringslivet är genom att
föra dialog med arbets-platser. Genom
kommunikation och informations-spridning
kan kommunen påtala att det finns behov av
laddning vid arbets-platser till både
besökande och personal (10). Kommunen
kan även stötta genom att förmedla
information om markägar-förhållanden,
planerad markanvändning, hur man
hanterar eventuella bygglov och hur man
tecknar avtal om markarrende. Kommunen
behöver förhålla sig till kommunallagens
principer för likabehandling (10).

Kommunens egen fordonsflotta
Kommunen kan påverka genom att själva gå
över till eldrivna fordon. I omställningen av
den egna fordonsflottan finns möjlighet till
att påverka den lokala efterfrågan på
laddbara fordon och laddinfrastruktur (10).
Dessutom, genom att föregå som gott
exempel, inspireras verksamheter och
medborgare att införskaffa elbilar. Detta
ökar i sin tur behovet av laddmöjligheter och
därmed efterfrågan på publik laddning.

Kommunikation och informationsspridning
Genom att synliggöra hur kommunen
arbetar med hållbara transporter och
laddinfrastruktur kan andra aktörer och
medborgare i kommunen påverkas.
Kommunen kan nyttja sina
kommunikationskanaler för att informera
aktörer om myndighetsbeslut, lagkrav (ex.
krav om bygglov), finansiering (ex.
klimatklivet), och annan relevant stöttning
genom exempelvis Energi- och
Klimatrådgivare (9).

Affärsmodeller och betallösningar –
Exempel från kommuner i Sverige
Elbilslandet Syd har undersökt hur
kommuner i Sverige har agerat när de byggt
laddstationer på allmän plats (14). Nedan
presenteras en lätt översikt över några av de
olika affärs-modellerna Elbilslandet har
sammanställt. I exemplen presenteras
affärsmodeller som både inkluderar publik
och icke-publik laddning.
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Exempel 3: Östersund, olika i stad och på landsbygd

Affärsmodell - Kommun och kommunalt bolag äger och driftar laddstolparna. Externa
operatörer sköter betalningen.
Ägandeskap - Kommunen äger laddstolparna på landsbygden samt en laddstolpe i stan och
det kommunala energibolaget äger övriga laddstolpar i stan.
Betalning - Två externa operatörer för betalning, ingen parkeringsavgift på landsbygden,
gratis laddning på landsbygden och betald laddning i stan.
Skötsel - Kommunala energibolaget sköter laddstolparna i stan, kommunen sköter
laddstolparna på landsbygden.
Finansiering - Kommunen har finansierat laddstolpar på landsbygden med hjälp av statligt
stöd. Det kommunala energibolaget har finansierat resterande laddstolpar.

Fördelar: kommunen har direkt översikt på infrastrukturen och kommunen har direkt tillgång
till statistik.

Nackdelar: stor investeringskostnad för kommunen, skötsel för kommunen är
resurskrävande, två olika betalsystem.
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Exempel 4: Kungsbacka, totalt ägandeskap

Affärsmodell - Kommunen äger laddinfrastrukturen. Ett kommunalt bolag som tar hand om
skötseln. En extern operatör sköter betalning.
Ägandeskap - Kommunen äger både icke-publika och publika laddstolpar.
Betalning - Den externa operatören står för betalningen på de publika laddstationerna. Ickepublik laddning på kommunala parkeringar ägs av kommunen och kostnaden ingår i hyran.
Skötsel - Kommunen står för skötsel.
Finansiering -Kommunen har finansierat investeringen med hjälp av statliga stöd.

Fördelar: kommunen har översikt över laddinfrastrukturen. Operatören är samma aktör som
står för elnätet vilket underlättar samarbetet.

Nackdelar: stor investeringskostnad för kommunen.

Exempel 5: Eskilstuna, kombinerad publik och icke-publik

Affärsmodell - Ett kommunalt bolag och kommunen delar på ägandeskapet av publik och
icke-publik laddinfrastruktur. Kommunala bolaget driftar och en extern operatör sköter
betalningen.
Ägandeskap - Kommunalt energibolag äger publika laddstolpar. Kommunen äger ickepublika laddstolpar.
Betalning - En extern operatör har hand om betalning. För icke-publik laddning som används
av kommunal fordonsflotta under dagtid finns det också en betalösning från operatören.
Dessa laddstolpar är icke-publika under dagen och man behöver inte betala för laddningen.
Under kvällen kan de användas av allmänheten och då kostar laddningen precis som på
andra publika platser.
Skötsel - Det kommunala energibolaget står för skötsel och operatören sköter kundtjänst.
Finansiering - Extern operatör.

Fördelar: kommunen behåller varumärket och kommunala fordon kan använda publika
laddstolpar. Bra med extern kundtjänst. Ekonomin blir mycket bättre genom multisystem.

Nackdelar: kommunalt energibolag står för skötsel som kräver resurser.
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Finansiering och stöd
Nedan presenteras förslag på
finansieringsmöjligheter och kompetensstöd
från aktörer som arbetar med
laddinfrastruktur i Västra Götaland.

Finansiering från Klimatklivet
Klimatklivet är ett stöd till lokala och
regionala investeringar som minskar
utsläppen av koldioxid och andra
växthusgaser. De investerade medlen ska ge
största möjliga utsläppsminskning per
investerad krona.
Kommuner kan söka finansiering till
laddinfrastruktur via Klimatklivet på
Naturvårdsverkets hemsida. Det går att få
högst 50 procent av investeringskostnaden i
stöd. Stöd för icke-publik laddning går att
söka retroaktivt. Klimatklivet kan även ge
stöd till laddinfrastruktur för andra fordon
som till exempel lastbil, båt, buss eller flyg,
oavsett om de är publika eller inte. Alla
förutom privatpersoner kan söka stöd från
Klimatklivet för publik laddstation.
Klimatklivet är ett stöd som i nuläget ska
finnas att söka fram till och med 2023. (15)

Finansiering Västra
Götalandsregionen
Även Västra Götalandsregionen kommer att
kunna vara med och delfinansiera.
Satsningen är en del av genomförandet i den
nya regionala utvecklingsstrategin och den
tvärsektoriella kraftsamlingen elektrifiering.
Satsningen syftar till att snabba upp
elektrifieringen av transportsystemet genom
ett regionalt stöd 0m 70 miljoner som kan
komplettera och verka utöver statliga stöd. "I
nuläget är det enbart test-, demo- och
planeringsprojekt som kan få stöd medan
frågan utreds vidare hur man skall lägga upp
stödet för investeringsprojekt enligt befintlig
lagstiftning. Läs mer om vad som gäller på
Västra Götalandsregionens hemsida om
regional utveckling.

Aktörer för fortsatt stöd och
samverkan
Kommunalförbundet har tagit fram detta
dokument i syfte att det ska agera underlag
för medlemskommunernas satsningar kring
laddinfrastruktur framöver.
Medlemskommunerna kommer kunna få
fortsatt stöd i sitt arbete från Boråregionen.
Kommunalförbundet kommer fortsatta
arbetet med fossilfria transporter genom
projektet Fossilfri Boråsregion. Utifrån den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) har
även kommunalförbundet uppdraget att
arbeta med elektrifieringsfrågor då
elektrifiering är en del av de fyra
tvärsektoriella kraftsamlingarna. I den
delregionala utvecklingsstrategin för
Sjuhärad benämns även Stimulera

omställning till ett fossiloberoende samhälle
som en viktig insats. Kommunalförbundet
har även tillsammans med sina
medlemskommuner antagit
elektrifieringslöftet på förfrågan av
elektrifieringskommissionen (I2020/02592):
”Boråsregionen Sjuhärads

kommunalförbund avser tillsammans med
medlemskommunerna, inom Klimat2030
och Fossilfri Boråsregion, att stötta aktörer
och verka för en accelererad elektrifiering av
godstransporter inklusive samverkan för en
tillräcklig elnätskapacitet. Vidare att verka
för att förse vägar i Sjuhärad med
laddinfrastruktur och för tunga fordon och
förutsättningar för ett utbyggt nät av
vätgastankstationer.”
Dessutom kan kommunerna i sitt fortsatta
arbete nyttja och skapa samverka med
ytterligare aktörer. I regionen finns särskilt
stöd att få från bland annat Energikontor
Väst. Stöd kan även fås av kraftsamlingen
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om,
som också ska stötta kommunerna kring
frågan om laddinfrastruktur.
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Ordlista
Batterifordon

Ett fordon där energitillförseln uteslutande sker genom att
batteriet laddas från elnätet.

Elbil

Bil som drivs helt och hållet av el. Förkortas BEV.

Laddbara fordon

Sammanfattande begrepp för fordon med batterier som kan
laddas via elnätet. Inkluderar både elbil, laddhybrider,
elmotorcyklar, elmopeder med mera.

Elhybrid

Fordon som tankas och körs med ett drivmedel, men som
även har ett batteri eller en kondensor för energilagring samt
en elmotor som hjälper till vid accelerationer och
stadskörning. Kan ej laddas från elnätet, eftersom den inte
har något uttag för sladd.

Grön el

Är el som är producerad av förnybara energikällor, som i sin
tur innebär energikällor som hela tiden förnyar sig och som
därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Icke-publik laddning

En laddstation som inte är tillgänglig för allmänheten. Kan t.
ex. vara placerad vid bostaden eller vid arbetsplatsen och
används då huvudsakligen av de boende eller de som arbetar
på arbetsplatsen.

Fossila drivmedel

Drivmedel av fossilt ursprung, dvs. som tillverkas av råolja
(bensin och diesel), naturgas eller kol.

Laddhybrid

Elfordon där batterierna laddas med elström från nätet, men
som även är försedd med en förbränningsmotor. Förkortas
PHEV.

Laddstation

En plats med en eller flera laddstolpar för elfordon.

Laddningspunkt

Kontakten där det laddbara fordonet laddas. Kan vara kontakt
med laddkabel eller uttag som sitter på laddaren där
fordonets laddkabel ska in. En laddare kan ha fler än en
laddningspunkt.

Laddstolpe

En stolpe med en eller flera laddpunkter för laddning av
elfordon.

Normalladdning

Normalladdning, ibland även kallat destinationsladdning, sker
vid olika besöksmål, t.ex. en knutpunkt för kollektivtrafik eller
köpcentrum, och innebär laddeffekter upp till 22 kW
växelström (AC), där laddeffekten anpassas efter förväntad
uppehållstid på destinationen. Denna laddning är oftast
publik, men kan även vara icke-publik.

Publik laddning

En laddstation som står placerad där vem som helst kan ladda
bilen, till exempel utmed landsvägar, i parkeringshus, vid
köpcentrum, vid infartsparkeringar eller resecentrum.

Räckvidd

Sträckan ett laddbart fordon kan färdas på en laddning från
fulladdat tillstånd. Räckvidden är beroende av flera
parametrar, exempelvis topografin, temperaturen,
hastigheten och accelerationen.

Snabbladdning

Snabbladdning kallas den laddning som sker med effekter
högre än 22 kW. Vid snabbladdning runt 50 kW och över
används oftast likström (DC) som överför energi direkt till det
laddbara fordonets batteri. De flesta snabbladdare idag ligger
på 50-350 kWh och använder likström (DC).
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Bilaga 1: Fördjupad fakta om laddinfrastruktur
Tillstånd och prövning
Plan- och bygglagens regler och krav
Den 15 maj 2020 blev laddning av elfordon
ett egenskapskrav i plan- och bygglagen
(PBL), som sedan detaljerats i plan- och
byggförordningen (PBF). Krav på
förberedelse för laddinfrastruktur vid nyoch ombyggnation av vissa byggnader gäller
för bygglov och anmälningar gjorda efter 11
mars 2021. Retroaktiva krav innebär att vissa
byggnader ska ha tillgång till
laddinfrastruktur och ska vara uppfylldt
senast 1 januari 2025. Boverket har även
tagit fram krav på hur laddutrustningen ska
utformas. (7) Kraven är kopplade till
uppvärmda byggnader med tillhörande
parkeringsplatser och gäller därför, med ett
fåtal undantag, på kvartersmark. Detta
innebär att lagkraven huvudsakligen berör
icke-publik laddning, men genom
samnyttjande av laddinfrastruktur kan de
också påverka den publika laddningen.
Kraven är formulerade på så vis att
kommunernas egna fastigheter kommer att
beröras.
Byggnader som till exempel skolor,
idrottshallar och kulturhus inkluderas i de
flesta fall i de retroaktiva kraven. Dessa
platser är också i flera fall den typ av platser
som under arbetets gång visat sig kunna
vara lämpliga platser även för publik
laddinfrastruktur. Ett samnyttjande på en
del av dessa platser skulle ur ett
nyttjandegradsperspektiv vara önskvärt
enligt många av kommunerna.

Detaljplan
När en laddstation ska sättas upp är det
viktigt att undersöka om det finns en aktuell
detaljplan. Om det finns en detaljplan
framgår det av denna vad som är allmän
platsmark och vad som är kvartersmark

inom planområdet. I en detaljplan kan det
exempelvis finnas krav på utrymme för
parkering, var den ska placeras samt vilken
utformning den ska ha. Alternativt kan det
anges att viss mark eller vissa byggnader
inte får användas för parkering (PBL, 4 kap
13 §). Vid utformning av nya detaljplaner kan
det vara bra att fundera kring om det finns
behov av laddinfrastruktur inom området. I
de fall laddinfrastrukturen är tänkt att
placeras på kvartersmark men kunna
samnyttjas mellan icke-publik laddning och
publik laddning är det bra att få med den
intentionen i detaljplanens syfte och
säkerställa att planbestämmelserna
möjliggör detta.
För att reglera en laddplats på allmän plats
använder sig kommunen av lokala
trafikföreskrifter. Vanligen tar kommunen
beslut om lokala trafikföreskrifter inom
tättbebyggt område och länsstyrelsen tar
beslut utanför. På kvartersmark är det
vanligtvis markägaren som avgör vilka
parkeringsregler som ska gälla utöver de
generella bestämmelserna som finns i
trafikförordningen (3).

Bygglov
En laddstolpe är ingen byggnad och inte
heller en bygglovspliktig anläggning enligt 6
kap. 1 § plan- och bygglagen. Bygglov krävs
således inte för laddstolpar. En laddstation
med tillhörande väderskydd plank kan kräva
bygglov, beroende på hur den utformas. I
vissa fall kan en transformatorstation
behövas i anslutning till laddstationen, vilka
alltid kräver bygglov. Nyanläggning eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser
utomhus är också en lovpliktig åtgärd och
kan kräva även andra typer av tillstånd,
dispens eller anmälan, som till exempel
strandskyddsdispens.
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Lokala trafikföreskrifter
För att besluta om en laddstation på mark
planlagd som allmän plats använder sig
kommunen av lokala trafikföreskrifter.
Vanligen tar kommunen beslut om lokala
trafikföreskrifter inom tättbebyggt område
och länsstyrelsen tar beslut utanför.
Kommunerna har idag möjlighet att inrätta
laddstationer med stöd i trafikförordningen
(1998:1276). I förordning (2001:651) om
vägtrafikdefinitioner definieras laddstation
som ”en plats som enligt en lokal
trafikföreskrift ska vara laddstation och som
är utmärkt med ett vägmärke för parkering
och en tilläggstavla för laddstation”. I
trafikförordningen (10 kap 1§ p.7) beskrivs
hur man anger att en viss plats ska vara
laddstation.
I trafikförordningen (10 kap 9a §) anges att
en plats endast får förklaras som laddstation
om det finns anordningar för extern
laddning med elektrisk energi för fordonets
framdrivning. Vilka bestämmelser som gäller
på en laddstation framgår av 3 kap 54 §, i
trafikförordningen:

”På en laddstation får endast fordon som
kan laddas externt med elektrisk energi för
fordonets framdrivning stannas eller
parkera. Andra fordon får inte stannas annat
än för på- eller avstigning” (5).

Utformning av laddstationer
Det är viktigt var på platsen laddstationen
placeras i förhållande till
besöksanledningen. Både med tanke på
upplevd trygghet och tillgänglighet.
Laddstationen ska kunna användas dygnets
alla timmar och det ska inte kännas osäkert
eller obehagligt att stanna och ladda på
platsen. För att vara tillgänglig för personer
med funktionsvariationer bör laddstationen
placeras i nära anslutning till besöksmålets
entré och att parkeringen för personer med
funktionsvariationer har tillgång till
laddstationen.
Tidigare har man också sett att en placering
nära entrén ger andra fördelar vad gäller
parkeringsplatsernas attraktivitet och kan bli
ett ”skyltläge” som visar upp möjligheterna
till ett mer hållbart resealternativ. Idag ser
man dock trenden att laddplatserna inte
placeras på de mest attraktiva
parkeringsrutorna, utan istället anpassas
efter var på parkeringen kommunen vill
styra bilarna och infrastrukturen i det
berörda området.
Val av placering måste göras i avvägning mot
påverkan på natur- och kulturmiljö. I de fall
en laddstation ska placeras i anslutning till
en plats med natur- eller kulturvärde är det
av högsta vikt att placeringen sker med stor
hänsyn till närmiljön och landskapsbilden. I
dessa fall ska laddstationer utformas så att
de är lätta att lokalisera, men inte påverkar
natur- eller kulturmiljön negativt. De ska inte
heller förändra upplevelsen på platsen.
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Vid utformning av en laddstation bör
behovet av följande saker utredas:


Påkörningsskydd: Behöver
laddstationen skyddas från yttre
påverkan, till exempel påkörning av
fordon såsom snöröjningsmaskiner?



Väderskydd: Även om själva
laddstolpen klarar av regn, snö och
fukt kan det finnas motiv till att ha
väderskydd, till exempel för att
synliggöra laddstationen och ha
plats för information samt för att
skydda personen som laddar från
regn och snö. Behovet av
väderskydd för destionationsladdare
är oftast litet. Finns det behov av att
skydda personen som laddar från
regn och snö?



Belysning: Hur behöver
laddstationen vara belyst för att det
ska vara lättare att se för personen
som laddar? Eller för att platsen ska
upplevas trygg?



Placering: Var på parkeringen ska
laddstationerna vara placerade för
att vara anpassade efter
omgivningen och tillgängliga? (3) Hur
laddstationen är placerad kan styra
trafiken på det sätt som är önskvärt i
området och på parkeringen? Hur
placeras laddstationen så att det går
att nyttja infrastrukturen för flera
användare samtidigt?

Figur 12: Exempel på placering av
infrastruktur för laddning.
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Skyltning och synlighet
Det är viktigt att laddstationen är tydligt
utmärkt så att resande på större vägar lätt
kan se var de kan köra av för att ladda sitt
elfordon. Detta har även ett signalvärde för
övriga bilister. Trafikverket har tagit fram ett
vägmärke, som används tillsammans med
vägmärket för parkering, som anger att
endast fordon med möjlighet till extern
laddning av elektricitet för fordonets
framdrivning får parkera på denna plats.
Laddstationen ska rapporteras in till
nationella databaser så att den finns
tillgänglig i GPS-kartor, appar med mera.

Tillgänglighet
För att en laddstation ska vara tillgänglig ska
den utformas på följande sätt:












Figur 12: Tavla som markerar laddstation.

Det bör finnas 90 cm fri bredd
mellan fordon och laddstation så
att en rullstol utan problem kan
röra sig fritt runt fordonet.
Knappar och display på
laddstationen bör inte sitta
högre upp än 120 cm från
marken, detsamma gäller
kontakten.
Funktionerna på laddstationen
bör kunna manövreras med en
hand.
Lutningen på marken bör inte
vara mer än 1:50.
Inga höjdskillnader eller
kantstenar bör finnas mellan
fordon och laddstation.
Vid längsgående parkering bör
parkeringsrutan vara längre så
att fri yta skapas framför och
bakom bilen (6).
Eventuell skyltning bör vara lätt
att läsa, ha god ljushetskontrast,
inte ge upphov till reflexer och
vara placerad på lämplig höjd för
att kunna läsas av både personer
i rullstol och stående personer
(8).

Figur 13: Tavla som markerar laddplats.
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Laddpunkt/kontakt
För normalladdning med växelström finns
Typ 2-kontakt som ursprungligen är ett tyskt
kontaktdon designat för ström upp till 70A
enfas eller 63A trefas. Typ 2 förekommer
som kontakt både mot bil och laddstolpe
och är sedan 2017 EU standard.
För snabbladdning med likström används
idag antingen CHAdeMO eller CCS där EUdirektivet anger att varje snabbladdare från
2017 måste ha minst ett CCS-uttag. Vid
nyttjande av snabbladdning är det fordonets
kapacitet som begränsar hur snabbt det kan
laddas (2)
Enligt EU-bestämmelser är Typ 2uttagstandard för normalladdning och CCSkontakten är standard för snabbladdning (2).
Destinationsladdning ingår i normalladdning
vilket innebär att Typ 2-kontakt ska
användas. För mindre elfordon kan andra
typer av kontakter vara aktuella vilket
innebär att behovet av olika typer av
kontakter får utvärderas i fortsatt planering
vid respektive laddstation.

Betalning
Det finns idag många betallösningar för
laddning. Operatörer har egna system och
betalsättet kan vara via till exempel appar,
RFID-bricka som ger en faktura, sms eller
Swish. Tendensen är dock att det går mot
samordning och förenkling. Exempel på det
är laddstationer som accepterar flera
betalsystem samt att befintliga kända
system för att betala parkering nu även
fungerar att betala för laddning. Ibland är
det fortfarande gratis att ladda på publika
laddstationer men det minskar i takt med att
intresset ökar och smidiga betalsystem
tillkommer.

Taxor för laddning kan baseras på antalet
minuter eller antal kWh varav det
sistnämnda dominerar stort. Det kostar allt
från 1 kr till 10 kr/kWh, vanligast är mellan
2,50-5 kr/kWh (2021). Det är relativt vanligt
att en ägare till en laddstation har ett
samarbete med en operatör för betalning.
Till exempel kan ett energibolag äga en
laddstation och en operatör som sköter
betalning.
Enligt Norsk elbilförening är den
omständliga situationen kring betallösningar
något av det mest angelägna att komma till
rätta med för fortsatt utveckling av
elbilismen i Norge. Sveriges regering har
uttalat att betallösningarna är för många och
krångliga och vill sätta press på branschen
att samordna sig och införa en gemensam
betalningslösning. Det ses som önskvärt att
befintliga betalkort ska kunna användas och
att appar eller laddbrickor inte ska behövas.
Inom branschen finns en vilja att fortsätta
med appar, det håller nere kostnaderna då
kortläsare är relativt dyra. Appar möjliggör
olika typer av abonnemang likt
mobilabonnemang med olika upplägg
beroende på hur frekvent användare man
är. Ibland är dessa abonnemang också
knutna till ett bilmärke. En annan modell är
att bilen själv identifierar sig mot
laddstolpen när den pluggas in för laddning,
det är den lösning som Teslas laddstationer
använder. Debitering sker automatiskt till ett
kopplat betalkort.

Bilaga 2: Karta laddstationer Boråsregionen
Bilaga 3: Kommunspecifika kartor
Dessa kartor är kommunspecifika och skickas ut separat till respektive kommun
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Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 1 av 2

§

Bidrag 2022 till studieförbund verksamma i
Ulricehamns kommun
Dnr 2022/94

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Bevilja bidrag om totalt 482 350 kr till studieförbund för 2022 enligt förvaltningens förslag
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande:
ABF
Studieförbundet Bilda Väst
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
NBV Borås
Medborgarskolan
Sensus
Ibn Rushd
Kulturens

116 547,00 kr
16 737,00 kr
11 181,00 kr
66 204,00 kr
236 804,00 kr
4 870,00 kr
10 078,00 kr
19 402,00 kr
0,00 kr
527,00 kr

Sammanfattning
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga
bidraget till studieförbundens verksamhet. Merparten av kommuner i Västra Götaland
stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Västra Götalands
Bildningsförbunds styrelse beslutar varje år en rekommendation för beräkning av
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från
den statliga modellen.
2022 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en
eftersläpning på ett år.
På grund av coronapandemin är inte 2020 års verksamhetsbidragsgrundande. Det innebär
att 2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma
beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.
Folkbildningsrådet begärde även 2020-10-13 att studieförbunden genomförde en särskild
utökad kontroll avseende de tre verksamhetsåren 2017, 2018 och 2019. Efter den
genomlysning som gjordes så kom det fram att en del verksamheter har redovisat in fel
uppgifter till studieförbunden vilket även nu också har redigerats i 2022 års bidrag.
Verksamheten för kultur och fritid har varit i kontakt med det studieförbund som fått
felaktigt utbetalt stöd år 2021 och har kommit överens om korrigering via utbetalt stöd år
2022. Se underlag.

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 2 av 2
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 482 350 kr för år 2022 inklusive korrigering
fördelas enligt tabell ovan.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-02-09 från servicechef
Kommunbidrag 2022 inkl redigering från år 2021
VGB 70-10-20 Kommunbidragsverktyg 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja bidrag om totalt 482 350 kr till studieförbund för 2022 enligt förvaltningens förslag
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande:
ABF
Studieförbundet Bilda Väst
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
NBV Borås
Medborgarskolan
Sensus
Ibn Rushd
Kulturens

116 547,00 kr
16 737,00 kr
11 181,00 kr
66 204,00 kr
236 804,00 kr
4 870,00 kr
10 078,00 kr
19 402,00 kr
0,00 kr
527,00 kr

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-09

Tjänsteskrivelse Bidrag 2022 till studieförbund
verksamma i Ulricehamns kommun
Diarienummer 2022/94, löpnummer 427/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja bidrag om totalt 482 350 kr till studieförbund för 2022 enligt förvaltningens förslag
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande:
ABF
Studieförbundet Bilda Väst
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
NBV Borås
Medborgarskolan
Sensus
Ibn Rushd
Kulturens

116 547,00 kr
16 737,00 kr
11 181,00 kr
66 204,00 kr
236 804,00 kr
4 870,00 kr
10 078,00 kr
19 402,00 kr
0,00 kr
527,00 kr

Sammanfattning
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga
bidraget till studieförbundens verksamhet. Merparten av kommuner i Västra Götaland
stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Västra Götalands
Bildningsförbunds styrelse beslutar varje år en rekommendation för beräkning av
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från
den statliga modellen.
2022 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en
eftersläpning på ett år.
På grund av coronapandemin är inte 2020 års verksamhetsbidragsgrundande. Det innebär
att 2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma
beräkning används i alla tre verksamhetsformerna.
Folkbildningsrådet begärde även 2020-10-13 att studieförbunden genomförde en särskild
utökad kontroll avseende de tre verksamhetsåren 2017, 2018 och 2019. Efter den
genomlysning som gjordes så kom det fram att en del verksamheter har redovisat in fel
uppgifter till studieförbunden vilket även nu också har redigerats i 2022 års bidrag.
Verksamheten för kultur och fritid har varit i kontakt med det studieförbund som fått
felaktigt utbetalt stöd år 2021 och har kommit överens om korrigering via utbetalt stöd år
2022. Se underlag.
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 482 350 kr för år 2022 inklusive korrigering
fördelas enligt tabell ovan.
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Ärendet
Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga
bidraget till studieförbundens verksamhet. Merparten av kommuner i Västra Götaland
stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Västra Götalands
Bildningsförbunds styrelse beslutar varje år en rekommendation för beräkning av
kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från
den statliga modellen.
Fördelningsmodellen bygger på att anslaget fördelas mellan verksamhetsformerna på
följande sätt:
70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)
2022 års anslag beräknas på ett genomsnitt av verksamheten under två år, med en
eftersläpning på ett år.
På grund av Coronapandemin är inte 2020 års verksamhetsbidragsgrundande. Det innebär
att 2022 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019 och samma
beräkning används i alla tre verksamhetsformerna. Detta enligt beslut KF 2021-02-25, § 44,
Förlängning av tillfällig förlängning av stöd och bidrag till föreningar
Folkbildningsrådet begärde även 2020-10-13 att studieförbunden genomförde en särskild
utökad kontroll avseende de tre verksamhetsåren 2017, 2018 och 2019. Denna särskilda
utökade kontroll genomfördes mellan oktober 2020 och mitten av januari 2021.
Efter den genomlysning som gjordes så kom det fram att en del verksamheter har redovisat
in fel uppgifter till studieförbunden vilket även nu också har redigerats i 2022 års bidrag.
Verksamheten för kultur och fritid har varit i kontakt med det studieförbund som fått
felaktigt utbetalt stöd år 2021 och har kommit överens om korrigering via utbetalt stöd år
2022. Se underlag.
Utifrån den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat föreslår
förvaltningen att bidrag till studieförbunden om 482 350 kr för år 2022 inklusive korrigering
fördelas enligt följande:
ABF
Studieförbundet Bilda Väst
Folkuniversitetet
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan
NBV Borås
Medborgarskolan
Sensus
Ibn Rushd
Kulturens
Totalt

116 547,00 kr
16 737,00 kr
11 181,00 kr
66 204,00 kr
236 804,00 kr
4 870,00 kr
10 078,00 kr
19 402,00 kr
0,00 kr
527,00 kr
482 350 kr

Beslutsunderlag
1
2

Kommunbidrag 2022 inkl redigering från år 2021
VGB 70-10-20 Kommunbidragsverktyg 2022
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Beslut lämnas till
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Studieförbunden

Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

7 februari 2022

1 (1)

Kommunbidrag till studieförbunden 2022
inklusive korrigering.
Verksamheten för kultur och fritid har varit i kontakt med det studieförbund som fått felaktigt
utbetalt stöd för år 2021 och har kommit överens om korrigering via utbetalt stöd år 2022.
Redigering av bidrag 2021:

Bidrag 2022

ABF: 724 kr

+

115 823 kr

=

116 547 kr

BILDA: 106 kr

+

16 631 kr

=

16 737 kr

FU: 69 kr

+

11 112 kr

=

11 181 kr

SFR: 413 kr

+

65 791 kr

=

66 204 kr

SV: 1464 kr

+

235 340 kr

=

236 804 kr

NBV: 32 kr

+

4838 kr

=

4870 kr

Medborgarskolan: 62 kr

+

10 016 kr

=

10 078 kr

Sensus: -2873

-

22 275 kr

=

19 402 kr

0 kr =

0 kr

524 kr =

527 kr

Ibn Rushd 0 kr
Kulturens: 3 kr

+

SUMMA: 2873 kr

Utbetalas 2022 inkl. red.

482 350 kr

Lena Moritz
Verksamhetschef Kultur och fritid
Sektor Service

Kultur och fritid
TELEFON 0321-59 50 00 (vx) E-POST kulturochfritid@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Badhusgatan 1 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnsbibliotekochkultur

482 350 kr

Fördelning av kommunbidrag i Ulricehamns kommun kommun 2022
Totalt kommunbidrag
Därav för studiecirklar
Därav för annan folkbildning
Därav för kulturprogram

ABF
Bilda
FU
SFR
SV
NBV
Mbsk
Sensus
IR
KBV
Summa

482 350 kr
337 645 kr
48 235 kr
96 470 kr

Studiecirkel
Unika +
funktionshindrade
Timmar
42 617 kr
48 873 kr
4 940 kr
5 971 kr
2 174 kr
1 981 kr
29 114 kr
21 854 kr
80 690 kr
74 882 kr
0 kr
0 kr
527 kr
9 243 kr
8 563 kr
5 747 kr
0 kr
0 kr
198 kr
272 kr
168 823 kr
168 823 kr

Annan folkbildningsverksamhet

Unika +
funktionshindrade
5 152 kr
2 417 kr
134 kr
6 780 kr
5 723 kr
1 779 kr
117 kr
2 014 kr
0 kr
0 kr
24 118 kr

Timmar
6 465 kr
3 195 kr
169 kr
2 848 kr
6 034 kr
2 464 kr
75 kr
2 867 kr
0 kr
0 kr
24 118 kr

Kultur

Antal
12 715 kr
108 kr
6 655 kr
5 194 kr
68 011 kr
595 kr
54 kr
3 084 kr
0 kr
54 kr
96 470 kr

Summa bidrag

115 823 kr
16 631 kr
11 112 kr
65 791 kr
235 340 kr
4 838 kr
10 016 kr
22 276 kr
0 kr
524 kr
482 350 kr

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 1 av 1

§

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt,
fritidsföreningar år 2022
Dnr 2022/21

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 602 325 kr fördelat
enligt nedan.
Vegby Sportklubb
46 800 kr
Dansklubben Buggie
76 750 kr
Grönahögs Idrottsklubb
48 125 kr
Härna Lawn Tennis Klubb
33 862 kr
111 788 kr
Hössna Idrottsförening
Ulricehamns Golfklubb
120 000 kr
Ulricehamns Orienteringsklubb
75 000 kr
Gällstadsbygdens Skid & Orienteringsklubb 90 000 kr

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt till
fritidsföreningar. Ansökningar till 23 projekt från 22 föreningar har inkommit. Förvaltningen
har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 600 000 kr i enlighet med bilaga 2, till
en kostnad av 602 325 kr.

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-02-14 från servicechef
Bilaga 1 Sammanställning ansökningar -22 Fritidsföreningar
Bilaga 2 Bidragsförslag -22 Fritidsföreningar

Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 602 325 kr fördelat
enligt nedan.
Vegby Sportklubb
46 800 kr
Dansklubben Buggie
76 750 kr
Grönahögs Idrottsklubb
48 125 kr
Härna Lawn Tennis Klubb
33 862 kr
Hössna Idrottsförening
111 788 kr
Ulricehamns Golfklubb
120 000 kr
Ulricehamns Orienteringsklubb
75 000 kr
Gällstadsbygdens Skid & Orienteringsklubb 90 000 kr

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-14

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för
kostnadskrävande projekt, fritidsföreningar år 2022
Diarienummer 2022/21, löpnummer 583/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar med 602 325 kr fördelat
enligt nedan.
Vegby Sportklubb
Dansklubben Buggie
Grönahögs Idrottsklubb
Härna Lawn Tennis Klubb
Hössna Idrottsförening
Ulricehamns Golfklubb
Ulricehamns Orienteringsklubb
Gällstadsbygdens Skid & Orienteringsklubb

46 800 kr
76 750 kr
48 125 kr
33 862 kr
111 788 kr
120 000 kr
75 000 kr
90 000 kr

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt till
fritidsföreningar. Ansökningar till 23 projekt från 22 föreningar har inkommit. Förvaltningen
har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen
sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 600 000 kr i enlighet med bilaga 2, till
en kostnad av 602 325 kr

Ärendet
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt till
fritidsföreningar för ekonomiskt stödja inköp, om och tillbyggnader samt underhåll.
Ansökningar skall vara inlämnade senast 30 november och inom denna tid hade ansökningar
till 23 projekt från 22 föreningar inkommit. Samtliga ansökningar framgår av
sammanställningen i bilaga 1. Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella
behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av
årets anslag 600 000 kr i enlighet med bilaga 2, till en kostnad av 602 325 kr.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 § 216 om revidering av riktlinjer för
föreningsbidrag vilka är vägledande vid bidragsgivningen. Bidragsnivån uppgår enligt
huvudregeln till 50 % av kostnaden.
Projektet skall påbörjas senast 2 år efter att det beviljats bidrag, i annat fall förbehåller sig
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. Utbetalning ska ske när
respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i fråga har att anmäla detta till
kommunen.

Beslutsunderlag
1
2

Bilaga 1 Sammanställning ansökningar -22 Fritidsföreningar
Bilaga 2 Bidragsförslag -22 Fritidsföreningar

2022/21, 583/2022 2(2)

Beslut lämnas till
Föreningarna som sökt
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid
Sektor Service

Tomas Dahl
Fritidsintendent
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

Kostnadskrävande Projekt 2022 Fritidsföreningar
Bilaga 1 Sammanställning
A.nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Förening
Projekt
Kostnad
Bidrag 50%
Vegby Sportklubb
Inköp robotgräsklippare
93 600
46 800
Dansklubben Buggie
Målning av Danshuset
153 500
76 750
Grönahögs Idrottsklubb
Inköp Gräsklippare
96 250
48 125
Ulricehamns Idrottsförening
Slipa om golvet i UIF stugan
56 375
28 188
Ulricehamns Brukshundklubb
Takbyte inomhushallen
558 125
250 000
Åsundens Båtsällskap
Renovering och byte bryggor på Tvärön
430 000
215 000
Härna Lawn Tennis Klubb
Dränering Tennishallen
67 725
33 862
Hössna Idrottsförening
Inköp robotgräsklippare
223 575
111 788
Ulricehamns Fritidsfiskare
Renovering klubbstugan
500 000
250 000
Tvärreds Idrottsförening
Ombyggnad köket till kiosk
41 225
20 612
Equmenia Timmele
Ljudabsorbenter mm Equmeniakyrkan
61 224
30 612
Åsundsholm Golfklubb
Inköp golfbilar och klippare/slaghack
556 250
250 000
Ulricehamns Golfklubb
Renovering av bevattningssystemet
240 000
120 000
Ulricehamnsbygdens Ridklubb
Renovering mm
473 750
236 875
Equmenia Ulricehamn
Köksrenovering i hyrd lokal
161 161
80 580
Ulricehamns Orienteringsklubb
Kartor
150 000
75 000
Redvägs Fotbollsklubb
Renovering duchar klubbstuga
232 000
116 000
Tvärreds Equmenia
Renovering kåtan på Dammen
109 400
54 700
Gällstadsbygdens Skid & Orienteringskl. Karta inför tävling 2023
180 000
90 000
Ulricehamns Idrottsförening
Inköp material skidskytte
195 790
97 895
Gällstads Idrottsförening
Inköp när , toastolar mm
36 910
18 455
Timmele GoIF
Byte av armaturer i klubblokalen
41 900
20 950
Hällstads IF
Renovering klubbstugan
204 563
102 281
Totalt: 4 863 323 2 374 473
Budget:
600 000

Övrigt

Max 500 000 kr

Max 500 000 kr

Bidragsförslag fritidsföreningar 2022 Bilaga 2

Vegby Sportklubb

46 800 kr

Dansklubben Buggie

76 750 kr

Grönahögs Idrottsklubb

48 125 kr

Härna Lawn Tennis Klubb

33 862 kr

Hössna Idrottsförening

111 788 kr

Ulricehamns Golfklubb

120 000 kr

Ulricehamns Orienteringsklubb

75 000 kr

Gällstadsbygdens Skid & Orienteringsklubb

90 000 kr

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 1 av 1

§

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt,
allmänna samlingslokaler år 2022
Dnr 2022/22

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 350 281 kr
fördelat enligt nedan. Samt att Handikapprörelsens Fastighets förening beviljas för år 2 av 2
och Folkets Hus beviljas för år 3 av 3.
Handikapprörelsens Fastighets förening år 2 av 2
Folkets Hus år 3 av 3
Murums Stenkrossförening
Strängsereds Bygdegårdsförening
Byalaget för Möneskolan
Knätte Byggnadsförening

90 625 kr
170 000 kr
22 500 kr
21 906 kr
31 500 kr
13 750 kr

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 9 projekt från 8 föreningar har inkommit.
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 350 000 kr i enlighet
med bilaga 2, till en kostnad av 350 281 kr

Beslutsunderlag
1
2
3

Tjänsteskrivelse 2022-02-14 från servicechef
Bilaga 1 sammanställning Allmänna samlingslokaler
Bilaga 2 Bidragsförslag -22 Allmänna samlingslokaler

Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 350 281 kr
fördelat enligt nedan. Samt att Handikapprörelsens Fastighets förening beviljas för år 2 av 2
och Folkets Hus beviljas för år 3 av 3.
Handikapprörelsens Fastighets förening år 2 av 2
Folkets Hus år 3 av 3
Murums Stenkrossförening
Strängsereds Bygdegårdsförening
Byalaget för Möneskolan
Knätte Byggnadsförening

90 625 kr
170 000 kr
22 500 kr
21 906 kr
31 500 kr
13 750 kr

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-14

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för
kostnadskrävande projekt, allmänna samlingslokaler
år 2022
Diarienummer 2022/22, löpnummer 584/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 350 281 kr
fördelat enligt nedan. Samt att Handikapprörelsens Fastighets förening beviljas för år 2 av 2
och Folkets Hus beviljas för år 3 av 3.
Handikapprörelsens Fastighets förening år 2 av 2.
Folkets Hus år 3 av 3
Murums Stenkrossförening
Strängsereds Bygdegårdsförening
Byalaget för Möneskolan
Knätte Byggnadsförening

90 625 kr
170 000 kr
22 500 kr
21 906 kr
31 500 kr
13 750 kr

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för
allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 9 projekt från 8 föreningar har inkommit.
Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för
bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 350 000 kr i enlighet
med bilaga 2, till en kostnad av 350 281 kr

Ärendet
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för
allmänna samlingslokaler för ekonomiskt stödja inköp, om och tillbyggnader samt underhåll.
Ansökningar skall vara inlämnade senast 30 november och inom denna tid hade ansökningar
till 9 projekt från 8 föreningar inkommit varav Folkets Hus är år 3 av 3 och
Handikapprörelsens Fastighets år 2 av 2. Samtliga ansökningar framgår av
sammanställningen i bilaga 1. Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella
behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av
årets anslag 350 000 kr i enlighet med bilaga 2, till en kostnad av 350 281 kr.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 § 216 om revidering av riktlinjer för
föreningsbidrag vilka är vägledande vid bidragsgivningen. Bidragsnivån uppgår enligt
huvudregeln till 50 % av kostnaden.
Projektet skall påbörjas senast 2 år efter att det beviljats bidrag, i annat fall förbehåller sig
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. Utbetalning ska ske när
respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i fråga har att anmäla detta till
kommunen

Beslutsunderlag
1
2

Bilaga 1 sammanställning Allmänna samlingslokaler
Bilaga 2 Bidragsförslag -22 Allmänna samlingslokaler
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Beslut lämnas till
Föreningarna som sökt
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid
Sektor Service

Tomas Dahl
Fritidsintendent
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

Kostnadskrävande projekt 2022 allmänna samlingslokaler
Bilaga 1 sammanställning

A:nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Förening
Folkets Hus
Handikapprörelsens Fastighetsförening
Brunns Hembygdsförening
Blidsbergs Bygdegårdsförening
Murums Stenkrossförening
Strängsereds Bygdegårdsförening
Byalaget för Möneskolan
Knätte Byggnadsförening
Strängsereds Bygdegårdsförening

Projekt
Kostnad Bidrag 50 %
Ommålning
170 000
Installation (Byte) av Hiss
90 625
Montering reningsfilter
47 012
23 506
Renovering omklädningsrum
93 433
46 716
Fiberanslutning
45 000
22 500
Renovering och målning
43 812
21 906
Ommålning av bygdegården
63 000
31 500
Ommålning av bygdegården
27 500
13 750
Ny gräsklippare
55 240
27 620
Totalt: 374 997
448 123
Budget
350 000

Övrigt
År 3 av 3
År 2 av 2

Bidragsförslag allmänna samlingslokaler 2022 Bilaga 2

Handikapprörelsens Fastighetsförening

90 625 kr

år 2 av 2

Folkets Hus

170 000 kr

år 3 av 3

Murums Stenkrossförening

22 500 kr

Strängsereds Bygdegårdsförening

21 906 kr

Byalaget för Möneskolan

31 500 kr

Knätte Byggnadsförening

13 750 kr

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
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§

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt,
kulturföreningar år 2022
Dnr 2022/6

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Bidrag beviljas med 108 999 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat
enligt nedan.
Förening:
Liareds hembygdsförening
Norra Ås hembygdsförening
Hössna hembygdsförening
Tvärred hembygdsförening

Bidragsförslag:
18 448 kr
17 346 kr
49 000 kr
24 205 kr

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag årligen delas ut till kostnadskrävande projekt för
kulturföreningar. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av fastigheter, bevarande av
hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och
bevarande av kulturmiljön.
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande
projekt för kulturföreningar med 108 999 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1.
Summan som överstiger 100 000 tas inom befintlig budget.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-02-23 från servicechef
Sammanställning av kostnadskrävande projekt 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Bidrag beviljas med 108 999 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat
enligt nedan.
Förening:
Liareds hembygdsförening
Norra Ås hembygdsförening
Hössna hembygdsförening
Tvärred hembygdsförening

Bidragsförslag:
18 448 kr
17 346 kr
49 000 kr
24 205 kr

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-23

Tjänsteskrivelse Ansökan om bidrag för
kostnadskrävande projekt, kulturföreningar år 2022
Diarienummer 2022/6, löpnummer 651/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Bidrag beviljas med 108 999 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat
enligt nedan.
Förening:
Liareds hembygdsförening
Norra Ås hembygdsförening
Hössna hembygdsförening
Tvärred hembygdsförening

Bidragsförslag:
18 448 kr
17 346 kr
49 000 kr
24 205 kr

Sammanfattning
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag årligen delas ut till kostnadskrävande projekt för
kulturföreningar. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av fastigheter, bevarande av
hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och
bevarande av kulturmiljön.
Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande
projekt för kulturföreningar med 108 999 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1.
Summan som överstiger 100 000 tas inom befintlig budget.

Ärendet
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag årligen delas ut till kostnadskrävande projekt för
kulturföreningar. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av fastigheter, bevarande av
hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och
bevarande av kulturmiljön. Bidraget avser vårdinsatser för byggnader av kulturhistoriskt
värde som förvaltas av ideella organisationer och representerar lokal byggnadskultur samt
används i publik verksamhet.
Verksamhet kultur och fritid har analyserat och bedömt de inkomna ansökningarna utifrån
gällande kriterier som finns i riktlinjer för föreningsbidrag. Verksamhet kultur och fritid
föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar
med 108 999 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1. Summan som överstiger 100 000 tas
inom befintlig budget.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 § 216 om revidering av riktlinjer för
föreningsbidrag vilka är vägledande vid bidragsgivningen. Bidragsnivån uppgår enligt
huvudregeln till 50 % av kostnaden.
Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljats, i annat fall förbehåller sig
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. Utbetalning sker när respektive
projekt är genomfört och redovisning inlämnats.
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Sista ansökningsdag var 2021-11-30. Fyra föreningar har lämnat in ansökningar för år 2022
för fyra olika projekt. Den totala kostnaden för projektens ansökningar uppgår då till 279 460
kr.
Den totala godkända kostnaden för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år 2022,
efter att vissa kostnadsposter lyfts bort från ansökningarna, kommer att uppgå till 217 998 kr
och 50% av beloppet blir då 108 999 kr.

Beslutsunderlag
1

Sammanställning av kostnadskrävande projekt 2022

Beslut lämnas till
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Liareds hembygdsförening
Norra Ås hembygdsförening
Hössna hembygdsförening
Tvärreds hembygdsförening

Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid
Sektor service

Michael Jensen
Kultursekreterare
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

Kostnadskrävande Projekt 2022 Hembygdsföreningar

A.nr
1
2
3
4

Förening
Liareds Hembygdsförening
Hössna hembygdsförening
Norra Ås hembygdsförening
Tvärreds hembygdsförening

Bilaga 1

Projekt
Kostnad
Renovering/byte av tak
36 896
Renovering av fönster i hembygdsgård och ladugård 138 875
Renovering av tak
34 693
Renovering av tak, Bomans kvarn Uthus vid hembygdsgård
68 996
Totalt: 279 460

Budget för år 2022 100000 kr, summan som överstiger 100 000 tas inom befintlig budget

Bidrag 50% förslag på bidragutbetalt
18 448
18 448
69 437
49 000
17 346
17 346
34 985
24 205
140 216
108 999

Bidrag utbetalt enligt redovisning 50% av utlagda kostnader max med summan so

0

ader max med summan som beslutats
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§

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2022
Dnr 2022/15

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2022.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr. Investeringen
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Tjänsteskrivelse 2022-03-03 från servicechef
Inventarieranskaffning övergripande 2022
Sektor lärande inventarieanskaffning 2022
Sektor välfärd inventarieranskaffning 2022
investeringskalkyl diverse verksamhetsinventarier

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2022.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-03-03

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för
inventarier 2022
Diarienummer 2022/15, löpnummer 48/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse
verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten 2022.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr. Investeringen
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Ärendet
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,5 mnkr. Investeringen
möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier.
Bifogat finns underlag som visar planerade inköp för sektorerna lärande och välfärd samt
möbler till hela förvaltningen. Bifogat finns också en sammanställning över fördelningen av
avsatta medel.
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Diverse verksamhetsinventarier i
investeringsbudgeten 2022.

Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2
3
4

Inventarieranskaffning övergripande 2022
Sektor lärande inventarieanskaffning 2022
Sektor välfärd inventarieranskaffning 2022
investeringskalkyl diverse verksamhetsinventarier

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef

2022/15, 48/2022 2(2)
Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Magnus Andersson Neumann
Socialchef
Sektor välfärd

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Behov av inventarieanskaffningar

År:

2022

Verksamhet:

Övergripande

Verksamhet

Utgift, exkl. moms, tkr

Kontorsmöbler och teknik kanslifunktionen

25

Kontorsmöbler och teknik HR

17

Möbler till konferensrum kommunservice

50

Kultur och fritid;
Möbler och inventarie till café badhuset

100

Inventarier och handverktyg till ishallar; digital klocka,

54

mindre svets, bänkborrmaskin mm
Fastighet;
Omklädningsskåp

117

Nyckelskåp

77

Summa tkr:
Datum:

Uppgiftslämnare:

440
2021-03-10

Sektorschef service

Behov av inventarieanskaffningar

År:

2022

Verksamhet:

SEKTOR LÄRANDE

Verksamhet

Utgift, exkl. moms, tkr

Förskolan Möbler, vagnar

450

Grundskolan möbler mm.

662

Tingsholm utrustning, möbler, utrustning

900

Skolutveckling stöd Möbler skolsköterska Tvärred och Vegby skola

Summa tkr:
Datum:

Uppgiftslämnare:

18

2 030
2022-03-02

Sektorchef Gülsen Özdenkos

Behov av inventarieanskaffningar
År:
Verksamhet:

2022
Sektor välfärd

Verksamhet
Hemtjänst och hemsjukvård
Funktionsnedsättning
Individ- och familjeomsorg
Vård- och omsorgsboende
Sektorstödet/central ledning

Summa tkr:
Datum:
Uppgiftslämnare:

Utgift, exkl. moms, tkr
900
170
200
660
100

2030

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Investeringen tas i bruk år:

2022

Beräknad avskrivningstid:

10

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,0

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Diverse verksamhetsinventarier

4 500

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
4 500

År 2

4 500

År 3

År 4

År 5

0

0

0

0

0

0

År 6 el. Summa
0
4 500
7 0
0
0
0
4 500

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader

År 6 el.
7

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

450
45
495
495

450
41
491
491

450
36
486
486

450
32
482
482

450
27
477
477

450
23
473
473

0
495

0
491

0
486

0
482

0
477

0
473

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Summa
0
0
2 700
203
2 903
2 903
0
0
0
2 903

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.
Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Inga tillkommande driftskostnader utöver kapitalkostnaderna.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan
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§

Ansökan om investeringsmedel för utbyte konstgräs
A- och B-plan
Dnr 2022/119

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på B-plan på Lassalyckan, 3,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för utbyte av konstgräs A- och B-plan i investeringsbudgeten för
2022.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på B-plan på
Lassalyckan, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på B-planen byts
ut, då det är elva år i år och börjar bli väldigt slitet.
Svenska fotbollsförbundet (SvFF) kom med nya krav och rekommendationer för tävlingsspel
på konstgräs från och med 2020. För Lassalyckans del rekommenderas FIFA Quality/IMS
(International Match Standard). Detta kommer att vara ett krav i upphandlingen.
Förvaltningen har kommit fram till att genom ställa miljökrav i upphandlingen när man
byter konstgräs på Lassalyckan och använder man belagd sand som infill som består av 98 %
sand kan man minska mikroplaster avsevärt.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-02-14 från servicechef
Investeringskalkyl - investeringsmedel för Utbyte konstgräs Aoch B-plan

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på B-plan på Lassalyckan, 3,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för utbyte av konstgräs A- och B-plan i investeringsbudgeten för
2022.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-14

Tjänsteskrivelse Ansökan om investeringsmedel för
utbyte konstgräs A- och B-plan
Diarienummer 2022/119, löpnummer 565/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyte av konstgräs på B-plan på Lassalyckan, 3,0 mnkr, kan
finansieras via avsatta medel för utbyte av konstgräs A- och B-plan i investeringsbudgeten för
2022.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på B-plan på
Lassalyckan, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på B-planen byts
ut, då det är elva år i år och börjar bli väldigt slitet.
Svenska fotbollsförbundet (SvFF) kom med nya krav och rekommendationer för tävlingsspel
på konstgräs från och med 2020. För Lassalyckans del rekommenderas FIFA Quality/IMS
(International Match Standard). Detta kommer att vara ett krav i upphandlingen.
Förvaltningen har kommit fram till att genom ställa miljökrav i upphandlingen när man
byter konstgräs på Lassalyckan och använder man belagd sand som infill som består av 98 %
sand kan man minska mikroplaster avsevärt.
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatta i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.

Ärendet
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyte av konstgräs på B-plan på
Lassalyckan, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör att konstgräset som ligger på B-plan byts ut,
då det är elva år i år och börjar bli väldigt slitet. När konstgräset blir slitet så är det svårt att
borsta ner granulatet som är det infill som gör att grässtråna står upp. Det innebär en
skaderisk när man inte kan borsta ner granulatet som det är menat att göra.
Svenska fotbollsförbundet (SvFF) kom med nya krav och rekommendationer för tävlingsspel
på konstgräs från och med 2020. För Lassalyckans del rekommenderas FIFA Quality/IMS
(International Match Standard). Detta kommer att vara ett krav i upphandlingen.
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för utbyte av konstgräs på A- och B-plan i
investeringsbudgeten för 2022. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser förväntas.
Förvaltningen har kommit fram till att genom ställa miljökrav i upphandlingen när man
byter konstgräs på Lassalyckan kan man minska mikroplaster avsevärt.
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Som infill material kan man använda belags sand som är en belagd mineral som till 98 %
består av specialsand och har en högre vikt än SBR (Styren-butadiene-rubber) och resulterar
det drastisk minskad spridning av infillet, vilken är en stor fördel. Med denna åtgärd minskar
man mikroplaster avsevärt på Lassalyckan.

Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslutsunderlag
1

Investeringskalkyl - investeringsmedel för Utbyte konstgräs Aoch B-plan

Beslut lämnas till
Sektorchef
Ekonomichef
Kultur- och fritidschef
Fritidschef

Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Tomas Dahl
Fritidsintendent
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service
Lena Moritz
Verksamhetschef
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Tomas Dahl

Kultur och fritid

Investeringen tas i bruk år:

1

Beräknad avskrivningstid:

15

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 7, 10, 15, 20, 40, 50, 60 eller 90 år)

År 6 el.
7 1,0

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Medel för Utbyte konstgräs A- och B-plan

3 000

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
3 000

År 2

3 000

År 3

0

År 4

0

År 5

0

År 6 el.
7
0

Summa
3 000
0
0
3 000

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Personalkostnader

År 6 el.
7

Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

200
30
230
230

200
28
228
228

200
26
226
226

200
24
224
224

200
22
222
222

200
20
220
220

0
230

0
228

0
226

0
224

0
222

0
220

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

Summa
0
0
1 200
150
1 350
1 350
0
0
0
1 350

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.
Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 1 av 2

§

Förvärv och ansökan om investeringsmedel för del av
fastigheten Brunn 11:95
Dnr 2022/129

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 enligt bifogat
”Avtal och ansökan om fastighetsreglering”.
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för förvärv av del av Brunn 11:95, totalt 9,9 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, total 9,9 mnkr, för förvärv av del av Brunn
11:95.
Avtal och ansökan om fastighetsreglering avseende del av fastigheten är giltigt under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet
vinner laga kraft.
Del av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 utgörs av totalt ca 68,1 hektar (ha) mark fördelat
på ca 29,4 ha skogsmark och ca 29,4 ha jordbruksmark. Virkesförrådet uppgår till ca 6 543
m3sk (skogskubikmeter).
Förvärvet är strategiskt och innebär att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv
mark för nutida och framtida exploatering. Kommunalt innehav av del av fastigheten ger
kommunen möjlighet att styra utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i
området. Förvärvet är sålunda förenligt med den gällande markförvärvspolicy för
Ulricehamns kommun (kommunstyrelsen, 2017-03-09, § 70).
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5
6

Tjänsteskrivelse 2022-02-04 från tf. Samhällsbyggnadschef
Redogörelse Brunn 11:95, 2021-11-03
Skogsbruksplan 2019-11-22
Skogsbruksplan karta 2019-11-22
Investeringskalkyl Brunn 11:95
Avtal och ansökan om fastighetsreglering

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 2 av 2

Förvaltningens förslag till beslut
Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 enligt bifogat
”Avtal och ansökan om fastighetsreglering”.
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för förvärv av del av Brunn 11:95, totalt 9,9 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-04

Tjänsteskrivelse Förvärv och ansökan om
investeringsmedel för del av fastigheten Brunn 11:95
Diarienummer 2022/129, löpnummer 637/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 enligt bifogat
”Avtal och ansökan om fastighetsreglering”.
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för förvärv av del av Brunn 11:95, totalt 9,9 mnkr, kan finansieras via
avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Sammanfattning
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, total 9,9 mnkr, för förvärv av del av Brunn
11:95.
Avtal och ansökan om fastighetsreglering avseende del av fastigheten är giltigt under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet
vinner laga kraft.
Del av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 utgörs av totalt ca 68,1 hektar (ha) mark fördelat
på ca 29,4 ha skogsmark och ca 29,4 ha jordbruksmark. Virkesförrådet uppgår till ca 6 543
m3sk (skogskubikmeter).
Förvärvet är strategiskt och innebär att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv
mark för nutida och framtida exploatering. Kommunalt innehav av del av fastigheten ger
kommunen möjlighet att styra utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i
området. Förvärvet är sålunda förenligt med den gällande markförvärvspolicy för
Ulricehamns kommun (kommunstyrelsen, 2017-03-09, § 70).
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Ärendet
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, total 9,9 mnkr, för förvärv av del av Brunn
11:95.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Ulricehamn ansvarade för försäljningsprocessen
gällande del av fastigheten Brunn 11:95. Inför förhandlingen togs ett värderingsunderlag
fram av kommunens anlitade värderingsman. Med stöd av genomförd värdering lade
kommunen ett bud om 9,8 mnkr som accepterades av säljaren.
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Avtal och ansökan om fastighetsreglering avseende del av fastigheten är giltigt under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet
vinner laga kraft.
Del av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 utgörs av totalt ca 68,1 hektar (ha) mark fördelat
på ca 29,4 ha skogsmark och ca 29,4 ha jordbruksmark. Virkesförrådet uppgår till ca 6 543
m3sk (skogskubikmeter).
Förvärvet är strategiskt och innebär att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv
mark för nutida och framtida exploatering. Kommunalt innehav av del av fastigheten ger
kommunen möjlighet att styra utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i
området. Förvärvet är sålunda förenligt med den gällande markförvärvspolicy för
Ulricehamns kommun (kommunstyrelsen, 2017-03-09, § 70).
Delar av fastigheterna är utpekade som ”bostadsområde” respektive ”värdefull kulturmiljö” i
Översiktsplan 2040.
Utöver köpeskillingen för del av fastigheten om 9,8 mnkr tillkommer en avgift om totalt 0,1
mnkr för lantmäteriförrättning.
Investeringen kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet, totalt 9,9 mnkr, i investeringsbudgeten för 2022.
Övriga driftkostnadskonsekvenser, 7 tkr per år, beaktas i budget 2023.

Ekonomichefens yttrande
Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2022. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2023.

Beslutsunderlag
1
2
3
4
5

Redogörelse Brunn 11:95, 2021-11-03
Skogsbruksplan 2019-11-22
Skogsbruksplan karta 2019-11-22
Investeringskalkyl Brunn 11:95
Avtal och ansökan om fastighetsreglering

Beslut lämnas till
Tf. Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Andreas Ekman
Tf. Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad
Angelica Augustsson
Mark- och exploateringsingenjör
Exploateringsenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Ulrica Fagerson
Ekonomichef
Kommunledningsstaben

Redogörelse

FÖRVÄRV AV HELA ALTERNATIVT DELAR AV
FASTIGHETEN ULRICEHAMN BRUNN 11:95

2021-11-03

Förvärv av hela alternativt delar av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95

Ulricehamns kommun
Exploateringsenheten
Fredrik Larsson
Exploateringsingenjör
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Förvärv av hela alternativt delar av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95

1

Bakgrund och syfte

Ulricehamns kommun har möjligt att utöka den kommunala markreserven med strategisk
mark i form av hela eller delar av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95.
Fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95 är en obebyggd lantbruksenhet om ca 69,1 hektar (ha).
Kommunen är primärt intresserad av att förvärva markområdena som är utpekad för
bebyggelse i granskningsförslaget till översiktsplan för Ulricehamns kommun 2040. Om
möjligheten finns ska kommunen emellertid eftersträva att förvärva all mark inom
fastigheten. Ägandet av hela fastigheten skapar förutsättningar att på sikt exploatera och
utveckla områden av fastigheten som inte är utpekade i granskningsförslaget till
översiktsplan samt att byta mark vid framtida markförhandlingar.

2

Beskrivning av budgivningsobjekten

2.1 Hela fastigheten
Det första budgivningsobjektet innehåller hela den obebyggd lantbruksenheten Brunn 11:95
om totalt ca 69,1 ha varav ca 29,8 ha utgör produktiv skogsmark och ca 39,3 ha utgör
jordbruksmark, se bild 1 nedan. Jordbruksmarken består av ca 22 ha åkermark och ca 17,3 ha
betesmark.
Fastighetsägarna till Brunn 11:95 har, efter genomförd värdering, meddelat att de har sålt ca
0,6 ha betesmark till angränsande fastigheter samt att de avser att överföra fastighetens
minsta skifte, med en areal om ca 0,4 ha, till fastighet Brunn 11:96, se bilaga 3. Detta medför
att fastigheten i stället inrymmer ca 29,4 hektar produktiv skogsmark samt ca 38,7 ha
jordbruksmark, totalt 68,1 hektar mot tidigare 69,1 ha.
En skogsbruksplan daterad 2019-03-14 är framtagen för fastigheten Brunn 11:1, se bilaga 2.
Fastigheten Brunn 11:95 avstyckades från Brunn 11:1 i augusti 2020, vilket innebär att
skogsbruksplanen även innefattar fastigheten Brunn 11:95. Enligt skogsbruksplanen består
fastigheten av ca 29,8 ha produktiv skogsmark fördelat på tre skiften.
Virkesförråden uppgår enligt plan till ca 6 364 m³sk, vilket ger ett genomsnittligt
virkesförråd om ca 214 m³sk/ha. Medelboniteten är beräknad till 10,6 m³sk och den löpande
tillväxten till ca 462 m³sk/år. Virkesförrådet är fördelat mellan gran 84 %, tall 1 %, löv 14 %
och ädellöv 1 %. Avverkningsförslaget enligt plan ligger på ca 615 m³sk gallring.
I framtaget värdeutlåtande daterat 2021-05-06 har kommunens auktoriserade
värderingsbolag, Forum Fastighetsekonomi AB, angett att virkesförrådet ska räknas upp till 6
623 m³sk, se bilaga 5.
Överföringen av skogsmarken om ca 0,4 ha till fastigheten Brunn 11:96 medför att
virkesförrådet för hela fastigheten minskar från 6 623 m³sk till 6 543 m³sk.
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Bild 1. Fastigheten utgörs av de blåa ytorna. De röda områdena är
kommunägd mark.

2.2 Delar av fastigheten
Budgivningen avser även delar av fastigheten Brunn 11:95 om totalt ca 28 ha varav ca 19,9 ha
utgör produktiv skogsmark och ca 8,1 hektar utgör jordbruksmark och övrig mark, se bild 2
nedan. Jordbruksmarken består av ca 7,2 ha betesmark samt ca 0,8 ha åkermark.
Enligt värdeutlåtandet daterat 2021-10-12 uppgår virkesförrådet till 3 306 m3sk, se bilaga 6.

Bild 2. Markområdet avgränsat med rödstreckad begränsningslinje utgör det andra budgivningsobjektet.

3

Översiktsplan

Enligt den gällande översiktsplanen för Ulricehamns kommun som antogs 2015 är delar av
fastigheten utpekat för nya bostäder och värdefull kulturmiljö.
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Förvärv av hela alternativt delar av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95

Enligt granskningsförslaget till översiktsplan för Ulricehamns kommun 2040 är delar av
fastigheten framförallt utpekade för bebyggelse, område intressant för kulturmiljö,
riksintresse för naturvård och blågrön infrastruktur.
I granskningsförslaget till översiktsplanen inryms delar av fastigheten i tre olika områden för
bebyggelse med benämningarna ”Nya Bostäder Brunn”, ”Nya bostäder Brunnsnäs” och ”Nya
bostäder Fotåsen/Brunn”. En närmare beskrivning av vad ovannämnda innebär finns i bilaga
4.

Bild 3. I den gällande översiktsplanen för Ulricehamn är delar av marken utpekad för nya
bostäder (orangea yta) samt värdefull kulturmiljö (brun yta med högerställt raster).

4

Fornlämningar

Fastigheten berörs av ett antal registrerade fornlämningar i form av fossil åker, gravfält,
rösen, högar, stensättningar och hällristningar. I en detaljplan ska kommunen pröva
markens lämplighet för bebyggelse bland annat med hänsyn till kulturvärdena på platsen. Då
förekomsten av fornlämningar kan påverka planens genomförbarhet finns det därför ofta
skäl att klara ut fornlämningsförekomsten i ett inledande skede av planprocessen. Med
kännedom om fornlämningarnas utbredning kan såväl ingreppen i fornlämningarna som
kostnaderna för exploateringen minimeras.
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Den som ska bygga bör i god tid ta reda på om någon fornlämning berörs genom att samråda
med Länsstyrelsen. Planens utformning och byggrätter kan anpassas till fornlämningarna, till
exempel så att fornlämningarna i planen läggs ut som parkmark. Genom bestämmelser om
markytans höjdläge och utformning har kommunen också en möjlighet att ge fornlämningar
ett indirekt skydd i en detaljplan.

Bild 4. Registrerade fornlämningar.

5

Länsväg 1704

Med stöd av 47 § väglagen föreskriver Länsstyrelsen att det inte utan Länsstyrelsens tillstånd
får uppföras byggnader, göras tillbyggnader, utföras andra anläggningar eller vidtas andra
sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten inom ett avstånd av 30 meter
från länsväg 1704.

6

Policy för markförvärv

Enligt styrdokumentet Policy för markförvärv ligger markområdena inom det primära
förvärvsområdet, vilket innebär att kommunen bör eftersträva att förvärva marken.
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Förvärv av hela alternativt delar av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95

Bild 5. Primära och sekundära förvärvsområden.

7

Förvärvstillstånd

Tillstånd enligt jordförvärvslagen krävs då förvärvaren är en juridisk person och överlåtaren
är en fysisk person.
Enligt 8 § jordförvärvslagen får kommunen inte vägras tillstånd till förvärv av sådan fast
egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.

8

Värdering - hela fastigheten

Kommunens auktoriserade värderingsbolag, Forum Fastighetsekonomi AB, genomförde
2021-05-06 en värdering av hela fastigheten Brunn 11:95, se bilaga 5. Det skogliga värdet
bedömdes till avrundat 5,0 mnkr. Värdet utgick från ett virkesförråd om 6 623 m3sk och ett
pris om 750 kr/m3sk. Fastighetsägarnas försäljning av skogsmark om ca 0,4 ha, efter
framtagande av värdeutlåtande, medför att virkesförrådet för hela fastigheten minskar från 6
623 m³sk till 6 543 m³sk. Värdet blir då i stället 4,91 mnkr.
Värdet på åkermarken bedömdes till 1,65 mnkr (22 ha x 75 000 kr/ha). Betesmarkens
värde uppgick till 0,8 mnkr (17,3 ha x 46 000 kr/ha), vilket innebar att jordbruksmarkens
totala värde uppgick till 2,45 mnkr. Fastighetsägarnas försäljning av betesmarken om 0,6
ha, efter framtagandet av värdeutlåtandet, innebär att värdet i stället blir 2,42 mnkr.
Fastighetens värde utifrån pågående markanvändning uppgår således till 7,33 mnkr
(4,91+2,42).

I granskningsförslaget till översiktsplanen ingår delar av fastigheten i tre
utvecklingsområden med benämningarna ”Nya bostäder Brunn”, ”Nya bostäder Fotåsen/
8
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Brunn” och ”Nya bostäder Brunnsnäs”. Planen är att de nya bostadsutvecklingsområdena
kommer att inrymma knappt 800 bostäder, där en del av dessa bostäder ska utvecklas
inom Brunn 11:95.
Utpekandet i granskningsförslaget till översiktsplan möjliggör för kommunen att betala
mer än 7,33 mnkr för marken.
Enligt värdeutlåtandet har kommunen möjlighet att betala 11,5 mnkr varav 4,94 mnkr
utgör förväntningsvärde. Förväntningsvärdet baseras på kommunens vision gällande hur
aktuellt markområde och omkringliggande fastigheter kan komma att utvecklas i
framtiden samt gängse värderingsprinciper som värderingsbolaget använts sig av.

Beaktat försäljningen av mark som ägarna av fastigheten har genomfört efter
värdeutlåtandet så blir värdet i stället 11,39 mnkr varav 4,94 mnkr fortsättningsvis
utgör förväntningsvärde.

9

Värdering - delar av fastigheten

Forum Fastighetsekonomi AB har även tagit fram ett värdeutlåtande daterat 2021-10-12 för
enbart de delar av fastigheten Brunn 11:95 som är utpekade i granskningsförslaget till
översiktsplan, se bilaga 6. I värderingen anges det inte något specifikt värde för pågående
markanvändning utan enbart ett förväntningsvärde och ett slaktvärde på skogen. Med hjälp
av uppgifterna i båda värdeutlåtandena går det dock att beräkna fram värdet på marken
utifrån pågående markanvändning. Det skogliga värdet bedöms då till avrundat 2,48 mnkr,
vilket baseras på ett virkesförråd om 3 306 m3sk och ett pris om 750 kr/m3sk. Betesmarkens
värde uppgår till avrundat 0,33 mnkr (7,2 ha x 46 000 kr/ha) medan åkermarkens värde
blir 0,60 mnkr (0,8 ha x 75 000 kr/ha)
Markområdets värde utifrån pågående markanvändning uppgår således till 3,41 mnkr
(2,48+0,33+0,60).

I granskningsförslaget till översiktsplanen ingår hela markområdet i något av de tre
utvecklingsområdena med benämningarna ”Nya bostäder Brunn”, ”Nya bostäder
Fotåsen/ Brunn” och ”Nya bostäder Brunnsnäs”. Planen är att de nya
bostadsutvecklingsområdena kommer att inrymma knappt 800 bostäder, där en del av
dessa bostäder ska utvecklas inom Brunn 11:95.
Utpekandet i granskningsförslaget till översiktsplan möjliggör för kommunen att betala
mer än 3,41 mnkr för marken.
Enligt värderutlåtandet har kommunen möjlighet att betala 6,14 mnkr varav 4,94 mnkr
utgör förväntningsvärde och 1,2 mnkr skogens slaktvärde. Förväntningsvärdet baseras på
kommunens vision om hur aktuellt markområde och omkringliggande fastigheter kan
komma att utvecklas i framtiden samt gängse värderingsprinciper som värderingsbolaget
använts sig av.
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10 Vad innebär ett förväntningsvärde
Med pågående markanvändning avses den användning marken har i nuläget. Det kan vara
jordbruk, skogsbruk, industri eller annan användning. Ett förväntningsvärde uppstår i de fall
då det finns ”förväntningar” om att i framtiden förändra den pågående markanvändningen
från exempelvis jordbruksmark till bostadsmark. Förväntningsvärdets storlek påverkas
framförallt av följande faktorer:
- Attraktivitet och prisnivå för detaljplanelagd exploateringsmark/byggrätter i området
- Hur sannolik en framtida exploatering är
- När i tiden en detaljplaneläggning och exploatering kan förväntas ske
- Förväntad exploateringsgrad och bebyggelsetyp
- Markens beskaffenhet & förväntade exploateringskostnader

Markens värdeutveckling illustreras på bilden nedan.

Bild 13. Bilden illustrerar bl.a. hur förväntningsvärdet påverkas av politiska uttalanden om
byggnation och planläggning.

11 Sammanställning – löpande kostnader
och intäkter för hela fastigheten
Nedan redovisas en sammanställning som innefattar huvudsakliga kostnader och intäkter
kopplade till ägandet av hela fastigheten. Informationen har inhämtats från Skogssällskapet,
kommunens taxebilaga för 2021, Jordbruksverket och Lantmäteriets kalkylunderlag.
Redogörelsens innehåll har stämts av med kommunens ekonomifunktion.
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Uppgifterna ska främst ses som en fingervisning om vilka kostnader och intäkter som ett
förvärv av fastigheten kan generera utifrån pågående markanvändning. Uppgifter om
kostnader och intäkter utgår från en tidsperiod om 9 år, eftersom att en skogsbruksplan
förnyas var 10:e år. Kostnader och intäkter i samband med exploatering av området går att
fastställda först efter att detaljplanearbetet har påbörjats och erforderliga utredningar har
genomförts.

Sammanställning
Kostnader

Cirka på en period
mellan 2020–2029

Markberedning

0 kr

Diken

0 kr

Plantering

0 kr

Hjälpplantering

7 425 kr

Röjning

16 500 kr

Vägar

10 000 kr

Underväxtröjning

9 900 kr

Försäkring

16 200 kr (1 800 kr/år)

Fastighetsreglering

100 000 kr

Förvärvstillstånd

7 100 kr

Totala kostnader

167 125 kr

Intäkter

Cirka på en period
mellan 2020–2029

Föryngringsavverkning

0 kr

Gallring

38 493 kr

Arrende, betesmark

90 000 kr (10 000
kr/år)

Arrende, åkermark

351 000 kr (39 600
kr/år)

Jakträtt

63 000 kr (7 000 kr/år)

Totala intäkter

542 493 kr (62 500
kr/år)
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Resultat

375 368 kr

12 Sammanställning – löpande kostnader
och intäkter för delar av fastigheten
Nedan redovisas en sammanställning som innefattar huvudsakliga kostnader och intäkter
kopplade till ägandet av delarna av fastigheten som är utpekad i granskningsförslaget till
översiktsplan. Informationen har inhämtats från Skogssällskapet, kommunens taxebilaga för
2021, Jordbruksverket och Lantmäteriets kalkylunderlag.
Uppgifterna ska främst ses som en fingervisning om vilka kostnader och intäkter som ett
förvärv av delområdena kan generera utifrån pågående markanvändning. Uppgifter om
kostnader och intäkter utgår från en tidsperiod om 9 år, eftersom att en skogsbruksplan
förnyas var 10:e år. Kostnader och intäkter i samband med exploatering av området går att
fastställda först efter att detaljplanearbetet har påbörjats och erforderliga utredningar har
genomförts.
Sammanställning
Kostnader

Cirka på en period
mellan 2020–2029

Markberedning

0 kr

Diken

0 kr

Plantering

0 kr

Hjälpplantering

7 425 kr

Röjning

16 500 kr

Vägar

10 000 kr

Underväxtröjning

9 900 kr

Försäkring

11 000 kr (1 222 kr/år)

Fastighetsreglering

100 000 kr

Förvärvstillstånd

7 100 kr

Totala kostnader

161 925 kr

Intäkter

Cirka på en period
mellan 2020–2029

Föryngringsavverkning

0 kr

12

Förvärv av hela alternativt delar av fastigheten Ulricehamn Brunn 11:95

Gallring

38 493 kr

Arrende, betesmark

38 880 kr (4 350 kr/år)

Arrende, åkermark

12 960 kr (1 440 kr/år)

Jakträtt

27 000 kr (3000 kr/år)

Totala intäkter

117 333 kr

Resultat

- 44 592 kr

13 Budgivningsstrategi
Ägarna till fastigheten Brunn 11:95 har uttryckt att de i första hand vill sälja delarna av
fastigheten som är utpekade i granskningsförslaget till översiktsplan. I denna redogörelsen
framgår det att de utpekade områdena omfattas av ett antal kända värden som försvårar
möjligheten att exploatera samt att ägandet av delområdena utifrån pågående
markanvändning generar ett negativt resultat om avrundat 44 000 kronor sett över en period
om 10 år. Värderingsbolaget har tagit hänsyn till svårigheterna vid bestämmandet av
marknadsvärdet d.v.s. förväntningsvärdet är fastställt utifrån områdenas förutsättningar.
Förvaltningen anser dock att kommunen i första hand inte ska inrikta sig mot att förvärva
endast delarna som är utpekade eftersom att översiktsplanen är behäftat med en rad
osäkerhet vad gäller möjligheten att exploatera. I översiktsplanen ska kommunen endast
redovisa grunddragen gällande avsedd användning av mark- och vattenområden med
hänsyn till platsens förutsättningar. Det krävs således omfattande utredningar innan det med
säkerhet går att fastställa möjligheten att exploatera. Områden som angränsar till ett av
översiktsplanen utpekat område, eller som ligger på annan del av fastigheten en bit ifrån det
utpekade området, kan bedömas lämplig att exploatera även fast marken inte inryms i
översiktsplanen.
Beaktat det som anges ovan bör kommunen eftersträva att förvärva hela fastigheten då
kommunen genom förvärvet utökar sin markreserv med både mark i överensstämmelse med
granskningsförslaget samt med mark som på sikt kan komma att pekas ut och exploateras.
Kommunen har bl.a. möjlighet att detaljplanelägga mark som inte inryms i nuvarande
version av översiktsplan. Sannolikheten att göra en bra investering ökar således då risken
(förväntningsvärdet) sprids ut på ett större område. Förvärvet medför även att kommunen
har möjlighet att byta mark mot strategiskt ännu viktigare mark. Avslutningsvis så genererar
ägandet av hela fastigheten utifrån pågående markanvändning ett positivt resultat om
avrundat 375 000 kronor sett över en period om 10 år.
Mot bakgrund av vad som redovisats ovan föreslår exploateringsenheten att följande strategi
för budgivning ska tillämpas:
För hela fastigheten:
Budgivningsspann: 9,5–11,3 mnkr
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14 Bilagor
Bilageförteckning:
Bilaga 1 – Fastighetsregisterutdrag
Bilaga 2 – Skogsbruksplan
Bilaga 3 – Försäljning av mark samt överföring av markområde
Bilaga 4 – Förslag till översiktsplan för Ulricehamn 2040
Bilaga 5 – Värdeutlåtande 2021-05-06
Bilaga 6 – Värdeutlåtande 2021-10-12
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Ansökan om investeringsmedel Projektnr:
Uppgiftslämnare

Verksamhet

Pär Norgren / Angelica Augustsson

MSB

Investeringen tas i bruk år:
Beräknad avskrivningstid:

1

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Internränta, %:

(Ange 3, 5, 10, 15, 20, 33 eller 50 år)

År 6 el.
7 1,0

Ny-/om-/tillbyggn (m2 )

Objektets namn:

Investeringsutgift, tkr

Brunn 11:95

9 900

Objektnummer:

Investeringskalkyl (fasta priser)
Kalkylenhet
Summa
investeringsutgift
./. Statsbidrag
Investeringsutgift, netto

Utbetalningar, tkr

År 1
9 900

År 2

9 900

År 3

År 4

0

0

0

0

0

0

År 5

År 6 el. Summa
0
9 900
7 0
0
0
0
9 900

År 5

År 6 el. Summa
0
7
7
42
0
9 900
0
99
0
9 999
7 10 041
0
0
0
0
7 10 041

Årlig påverkan på resultatet, nominella kostnader (+/-)
Resursslag, tkr

År 1

År 2

År 3

År 4

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader
Summa kostnader

7
9 900
99
9 999
10 006

7
7
9 900
-9 900
0 FALSE
9 900
-9 900
9 907
-9 893

7
0
0
0
7

7
0
0
0
7

0
10 006

0
9 907

0
7

0
7

Externa intäkter
Interna intäkter
Summa intäkter
Driftskostnad, netto

0
-9 893

Verksamhetens kommentar gällande påverkan på resultatet:
Här anges vilka typer av övriga driftskostnader som uppkommer. Kostnaderna ska specifieras med belopp.
Exempel på övriga kostnader kan vara: Lokalvård, El/VA/sophämtning, dvs kostnader som är kopplade till fastigheten.

Fastigheten är obebyggd. Markvärdet uppgår till 9 800 tkr.
100 tkr behövs för fastighetsreglering.
För driftskostnader behövs 7 kr/år för försäkring samt skötsel av skog och vägar.

Länk till guiden: Tjänsteskrivelse för investeringsansökan

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 1 av 1

§

Svar på initiativärende om att utreda övertagandet
av småbåtshamn
Dnr 2021/277

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Initiativärendet anses vara tillgodosett genom den marknadsundersökning förvaltningen
tillsammans med Näringsliv Ulricehamn AB genomfört. Arbetet med ytterligare placering av
småbåtshamnar fortsätter i det ordinarie budget- och utvecklingsarbetet.

Sammanfattning
Moderaterna har i ett initiativärende uppmanat kommunen att se över möjligheten att få in
en privataktör som vill ta över befintlig hamn och vidare utveckla den. Detta delvis på grund
av att de anser att en småbåtshamn inte är en kommunal angelägenhet, och således skall det
inte skattefinansieras.
Med detta som utgångspunkt har förvaltningen i samarbete med Näringsliv Ulricehamn AB
genomfört en marknadsundersökning för att undersöka intresset av ett övertagande i privat
regi. Undersökningen gjordes från december till och med januari i deras ordinarie
informationskanaler, utan att något intresse visats från någon aktör. Slutsatsen från
förvaltningen är att det inte finns något intresse för ett privat övertagande.
Arbetet med ytterligare placering av småbåtshamnar fortsätter i det ordinarie budget- och
utvecklingsarbetet.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-02-07 från servicechef
Initiativärende - Utreda övertagandet av småbåtshamn

Förvaltningens förslag till beslut
Initiativärendet anses vara tillgodosett genom den marknadsundersökning förvaltningen
tillsammans med Näringsliv Ulricehamn AB genomfört. Arbetet med ytterligare placering av
småbåtshamnar fortsätter i det ordinarie budget- och utvecklingsarbetet.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-07

Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende om att
utreda övertagandet av småbåtshamn
Diarienummer 2021/277, löpnummer 357/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Initiativärendet anses vara tillgodosett genom den marknadsundersökning förvaltningen
tillsammans med Näringsliv Ulricehamn AB genomfört. Arbetet med ytterligare placering av
småbåtshamnar fortsätter i det ordinarie budget- och utvecklingsarbetet.

Sammanfattning
Moderaterna har i ett initiativärende uppmanat kommunen att se över möjligheten att få in
en privataktör som vill ta över befintlig hamn och vidare utveckla den. Detta delvis på grund
av att de anser att en småbåtshamn inte är en kommunal angelägenhet, och således skall det
inte skattefinansieras.
Med detta som utgångspunkt har förvaltningen i samarbete med Näringsliv Ulricehamn AB
genomfört en marknadsundersökning för att undersöka intresset av ett övertagande i privat
regi. Undersökningen gjordes från december till och med januari i deras ordinarie
informationskanaler, utan att något intresse visats från någon aktör. Slutsatsen från
förvaltningen är att det inte finns något intresse för ett privat övertagande.
Arbetet med ytterligare placering av småbåtshamnar fortsätter i det ordinarie budget- och
utvecklingsarbetet.

Ärendet
Moderaterna har i ett initiativärende uppmanat kommunen att se över möjligheten att få in
en privataktör som vill ta över befintlig hamn och vidare utveckla den. Detta delvis på grund
av att de anser att en småbåtshamn inte är en kommunal angelägenhet, och således skall det
inte skattefinansieras. De anser att det finns stor potential i Åsundens båtliv vilket är något
som måste värnas om och tas tillvara på. Genom att få in en privat aktör på marknaden så är
de övertygade om att det kommer att gå att göra mycket mer med våran sjö än vad som görs
idag. Moderaterna yrkar därför:
- Att, förvaltningen får i uppdrag att utreda intresset och möjligheten till att sälja vår
småbåtshamn till en privataktör.
- Att, förvaltning får i uppdrag att ta fram ytterligare tänkbara placeringar för
småbåtshamnar i Åsunden.
Med detta som utgångspunkt har förvaltningen i samarbete med Näringsliv Ulricehamn AB
genomfört en marknadsundersökning för att undersöka intresset av ett övertagande i privat
regi. Undersökningen gjordes från december till och med januari i deras ordinarie
informationskanaler, utan att något intresse visats från någon aktör. Slutsatsen från
förvaltningen är att det inte finns något intresse för ett privat övertagande.
Arbetet med ytterligare placering av småbåtshamnar fortsätter i det ordinarie budget- och
utvecklingsarbetet.

Beslutsunderlag
1

Initiativärende - Utreda övertagandet av småbåtshamn

2021/277, 357/2022 2(2)

Beslut lämnas till
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid
Fritidskonsulent kultur och fritid

Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid
Sektor service

Erik Johansson
Fritidskonsulent
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

Initiativärende, Utreda övertagandet av småbåtshamn
Från Moderaternas sida så vill vi att man ser över möjligheten att få in en privataktör
som vill ta över befintlig hamn och vidare utveckla den.
Detta delvis på grund av att vi anser att en småbåtshamn inte är en kommunal
angelägenhet, och således skall vi inte lägga våra medborgares skattekronor på det.
Men vi ser även att det finns stor potential i Åsundens båtliv vilket är något som vi
måste värna om och ta tillvara på.
Genom att få in en privat aktör på marknaden så är vi övertygade om att det
kommer att gå att göra mycket mer med våran sjö än vad vi gör idag.

Vi yrkar därför:
-

Att, förvaltningen får i uppdrag att utreda intresset och möjligheten till att sälja
vår småbåtshamn till en privataktör.

-

Att, förvaltning får i uppdrag att ta fram ytterligare tänkbara placeringar för
småbåtshamnar i Åsunden.

Wiktor Öberg (M)

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 1 av 1

§

Svar på medborgarförslag om att använda
vildsvinskött i skolorna
Dnr 2021/659

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att vildsvinskött har
serverats och kommer fortsättningsvis serveras.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sandra Andersson att servera
vildsvinskött i våra skolor. Verksamhet kost serverade vildsvinskött februari 2021 i vissa av
kommunens kök. Det var uppskattat och ambitionen är att servera vildsvinskött regelbundet.
Målsättningen är att det är svenskt vildsvinskött som serveras och det kan ibland vara svårt
att få tag på, vilket påverkar hur ofta det kommer att finnas på menyn. Nästa servering av
vildsvinskött är inplanerat till hösten 2022.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-02-11 från servicechef
Medborgarförslag om att använda vildsvinskött i skolorna

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att vildsvinskött har
serverats och kommer fortsättningsvis serveras.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-11

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att
använda vildsvinskött i skolorna
Diarienummer 2021/659, löpnummer 507/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till att vildsvinskött har
serverats och kommer fortsättningsvis serveras.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sandra Andersson att servera
vildsvinskött i våra skolor. Verksamhet kost serverade vildsvinskött februari 2021 i vissa av
kommunens kök. Det var uppskattat och ambitionen är att servera vildsvinskött regelbundet.
Målsättningen är att det är svenskt vildsvinskött som serveras och det kan ibland vara svårt
att få tag på, vilket påverkar hur ofta det kommer att finnas på menyn. Nästa servering av
vildsvinskött är inplanerat till hösten 2022.

Ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sandra Andersson att servera
vildsvinskött i våra skolor. Verksamhet kost serverade vildsvinskött februari 2021 i vissa av
kommunens kök. Det var uppskattat och ambitionen är att servera vildsvinskött regelbundet.
Målsättningen är att det är svenskt vildsvinskött som serveras och det kan ibland vara svårt
att få tag på, vilket påverkar hur ofta det kommer att finnas på menyn. Nästa servering av
vildsvinskött är inplanerat till hösten 2022.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om att använda vildsvinskött i skolorna

Beslutet lämnas till
Sandra Andersson
Servicechef
Verksamhetschef kost

Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor Service

Simone Johansson
Verksamhetschef kost
Verksamhet kost
Sektor service

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 16.12.2021 07:49:16
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
Herrljunga kommun har använt sig av vildsvinskött i skolorna. Är det något som
medborgarförslag: ulricehamns kommun skulle kunna ta efter. Klimatsmart.
Förnamn:
Sandra
Efternamn:
Andersson
E-post:
Adress:

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 1 av 1

§

Svar på medborgarförslag om bredband i Ulricehamns
landsbygd
Dnr 2016/769

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att målet för att möjliggöra
fiberanslutning för 90 % av kommunens alla fastighetsägare och företag under 2020 har
uppnåtts.

Sammanfattning
Fredrik Gotting m.fl. har i ett medborgarförslag ställt krav på att en tidplan samt
handlingsplan tas fram där det beskrivs vad som krävs för att Ulricehamn Energi AB, UEAB
skall uppnå målet att 90 % i Ulricehamns kommun har bredband till 2020.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-02-16 från kommunchef
Medborgarförslag om bredband i Ulricehamns landsbygd

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att målet för att möjliggöra
fiberanslutning för 90 % av kommunens alla fastighetsägare och företag under 2020 har
uppnåtts.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-16

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om
bredband i Ulricehamns landsbygd
Diarienummer 2016/769, löpnummer 4053/2019

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att målet för att möjliggöra
fiberanslutning för 90 % av kommunens alla fastighetsägare och företag under 2020 har
uppnåtts.

Sammanfattning
Fredrik Gotting m.fl. har i ett medborgarförslag ställt krav på att en tidplan samt
handlingsplan tas fram där det beskrivs vad som krävs för att Ulricehamn Energi AB, UEAB
skall uppnå målet att 90 % i Ulricehamns kommun har bredband till 2020.

Ärendet
Fredrik Gotting m.fl. har i ett medborgarförslag ställt krav på att en tidplan samt
handlingsplan tas fram där det beskrivs vad som krävs för att Ulricehamn Energi AB, UEAB
skall uppnå målet att 90 % i Ulricehamns kommun har bredband till 2020.
Efterfrågan på fiber exploderade runt år 2015 och sedan dess har UEAB byggt cirka 1 000
anslutningar varje år. Målet om att ha möjliggjort fiberanslutning för 90 % av kommunens
alla fastighetsägare och företag under 2020 har uppnåtts. Enligt PTS (Post och Telestyrelsen)
mätning nådde UEAB 92% år 2020. Preliminär beräkning för 2021 är cirka 96% och senast
år 2025 kommer UEAB ha möjliggjort att minst 98% av hushållen ska ha erbjudits möjlighet
till anslutning med minst 1 Gbit/s, vilket också ligger i linje med regeringens bredbandsmål.
Det finns olika skäl till i vilken ordning fastigheter ansluts. Lite förenklat så kan sägas att
byggnadstekniskt så byggs nätet inifrån och ut, och helst i samförläggning med UEAB:s
övriga eller andras grävarbeten för att hålla kostnaden nere. Anslutningen till
bredbandsnätet börjar således inte med öar på landsbygden, utan utbyggnaden sker vidare
på det nät som finns. Tätorterna anslöts tidigt, då UEAB:s första uppdrag var att ansluta alla
kommunala fastigheter i kommunen följt av STUBO:s fastighetsbestånd och de företag som
tidigt var beredda att betala vad en fiberanslutning kostade.

Beslutsunderlag
1 Medborgarförslag om bredband i Ulricehamns landsbygd
Beslut lämnas till
Fredrik Gotting
Frans Spetz
Sandra Andersson
Morgan Svensson
Björn Nyberg
Per Jonstoij
Per-Ola Johansson
Bengt Grindelid
Ulla Andersson
Gösta Knutsson

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

Ingrid Isaksson
Ann Strålin
Per Sundkvist
Lisbeth Nilsson
Hasse Lindgren
Carl-Åke Alsing
Lena Carlsson

Gustaf Olsson
Kommunchef/
VD Ulricehamns stadshus AB

Håkan Säberg
VD UEAB

Medborgarförslag:

Bredbandiulricehamns

landsbygd!

,ÅÖ/"w/

från?

71

x

Vi vet att ni politiker givit UEAB ansvaret för utruilning av bredband/fiber på landsbygden där ni satt
ett mål att 90 % ska/l vara klart till 2020. Vi vet däremot inte hur tydligt detta är avtalat mellan er och
UEAB eller hur ni följer upp och får återkopplat att de verkligen arbetar för att uppfylla målet. Efter
diskussion mellan flera områden i kommunen där det finns fibergrupper som engagerar sig i frågan så
har vi kommit överens om att sätta samman ett gemensamt medborgarförslag där vi vill se en
prioriterings- och hand/ings-plan samt att vi även föreslår flera åtgärder för att se till att Ulricehamns
kommun verkligen uppnår målet till 2020:'
Bakgrund

Bredband är viktigt för alla och inte minst på landsbygden där boende och många småföretagare har
långt till övrig service. Hastigheten för internet ute på landsbygden med långa sträckor till en
"telestation" gör att ADSL har en låg hastighet och det är viktigt med en snabb utbyggnad. Det fasta
nätet plockas successivt ner och snart finns inga alternativ för de boende i dessa områden. Allt fler
företag är i behov av väl fungerande internet och numera behöver även ett lantbruk ha
bredbandsuppkoppling.
Allt mer i vårt digitala samhälle kräver konstant uppkoppling och snabbt
Internet inte minst TV, radio och olika digitala tjänster. Även inom sjukvården är bredband och digital
uppkoppling viktigare när man behöver vård eller har larm från hemtjänsten, skolungdomar
använder sig av nätet för att utföra skolarbeten och läxor osv. Det finns många i Ulricehamns
kommun som bor på landsbygden och även för dem vill vi liksom ni att det skall vara möjligt att ha
ett bra och tillförlitligt

bredband!

I Ulricehamns kommun ansvarar UEAB för utbyggnaden av kommunens bredband och vi upplever att
UEAB/Kommunen

varit med bra i starten

men nu är vi oroliga

då vi upplever

att vi tappat

tempot.

Finns även en känsla av att det i början av året var full fokus på landsbygden men sedan kom "IP
Only" och började erbjuda bredband i Ulricehamn och då är vår uppfattning att fokus ändrades och
projekten på landsbygden stannade av. Konceptet som UEAB valt där man tar ansvar för utbyggnad
mot en fast peng tycker vi är mycket bra och nu måste vi bara se till att vi får upp farten för
utbyggnaden igen.
Vår upplevelse är att det inte går tillräckligt fort och nästan alla som varit i kontakt med UEAB får
svävande svar och inga tydliga besked kring utbyggnad och prioriteringar. Alla områdens
representanter som varit i kontakt med UEAB upplever en frustration och irritation över den
avsaknad av kommunikation och information som råder. Tidigare koncept och information från UEAB
där det utlovats att UEAB skall ta ansvar för installation och utbyggnad av bredband har gjort att
fibergruppernas arbete lagts åt sidan och man väntar nu på att UEAB återkommer med besked på
tidplan

mm utifrån

"återkoppling

alla intresseanmälningar/område

som skickats

in och nu är känslan att

inte sker”!

Vi vill ha er hjälp med att förklara vikten av det satta målet för 2020 samt ställa krav på UEAB om
att ta fram en plan och även "öka" tempot för den planerade utbyggnaden. Vår uppfattning är att
det finns många fibergrupper och områden som står på kö och det är inte där problemet sitter utan
vi upplever att UEAB inte verkar hinna projektera och hantera fler områden än de redan gör. Om inte
det sker en kraftsamling här anser vi att sannolikheten är stor att UEAB inte kommer lyckas leverera
bredband till 90 % av kommunens invånare till 2020!

Medborgarförslag:

Grunden i medborgarförslaget är att ställa krav på att en tidplan samt handlingsplan tas fram där
det beskrivs vad som krävs för att UEAB skall uppnå målet att 90 % i Ulricehamns kommun har
bredband till 2020.
Nedan åtgärder som vi föreslår:
O

Vi anser att det är nödvändigt

att UEAB tar fram en prioriteringsplan

för i vilken

ordning

utbyggnaden skall ske samt en total tidplan för att nå uppsatt mål. Vi upplever att det i
dagsläget saknas en total tidplan och det anser vi är nödvändigt. Den tidplanen bör även visa
på om målet är möjligt att uppnå och om den tas fram kan vi och ni få löpande status på om
arbetet

O

fortgår

enligt

planerna.

Kanske planen visar att det med dagens resurser

inte är

möjligt att nå och då börju svaret vara att det behöver tillsättas mer resurser för att uppnå
målet.
När tidplanen är klar bör det utifrån resultatet tas fram en åtgärdsplan på vad som krävs för
att bredbandsutbyggnaden skall vara möjlig att genomföra enligt målet. Det är möjligt
kostnaden dessa år blir något högre, men i gengäld kommer vi alla i kommunen sannolikt få
bredband i våra hus snabbare! Utrullningen bör totalt sett kosta ungefär lika mycket oavsett
om den sker över en kortare eller en längre tidsperiod, men vi anser det är rimligt med en
något högre kostnad för att verkligen uppnå målet till 2020.

O

Vi anser att för att öka tempot

behöver

UEAB projektera

dessa för att erhålla en bättre kostnadseffektivitet

större

områden

och upphandla

och ett snabbare genomförande.

Viktigt

O

att UEAB planerar så man kan samköra områden och minimerar den tid som krävs för start
och stop av projekt vilket sannolikt blir mer effektivt.
Vi kan inte med det stora tryck som finns jobba seriellt utan här måste ske flera projekt
samtidigt och sannolikt tillsättas fler entreprenörer som kan driva bredbandsprojekt
parallellt. Om man inte kan ta in egna resurser tror vi det är bättre teckna kontrakt med

O

underleverantörer och på så sätt få upp farten på utrullningen.
Vi ser även positivt på att UEAB nyttjar den hjälp de kan få på landsbygden med att hjälpa till
med intresseanmälningar, markavtal och andra lokala frågor för att underlätta jobbet. Viljan
är stor och även om UEAB ansvarar för all projektering är vi övertygade om att
fibergrupperna kan bistå och hjälpa till för att skynda på arbetet.

Vi från

nedan fibergrupper

vill att hela Ulricehamns

kommun

utbyggd bredband och en transparens i utrullningsplanerna!
kan vara en start på ett samarbete

att uppnå vårt gemensamma
Ulricehamn

mellan

kommun,

skall ha ett väl fungerade

Vi hoppas därmed denna skrivelse

UEAB och våra fibergrupper

i kommunen

mål!

2016-12-12

Fredrik Gotting

Grönahög

Frans Spetz,

Fänneslunda

Sandra Andersson

Murum

Morgan

Grovare

Svensson

och

Björn Nyberg

Brunn

Per Jonstoij

Tvärred

Per-Ola Johansson
Bengt Grindelid
Ulla Andersson

Vegby
Blidsberg

Gösta Knutsson

Köllngared

Humla

för

i

Ingrid lsaksson

Kölingared

Ann Strålin

Liared

Per Sundkvist
Lisbeth

Nilsson

Hasse Lindgren
Carl-Åke

Alsing

Lena Carlsson

Böne/Knätte
Gullered

Strängsered
Hökerum
Marbäck-N/Gällstad
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§

Svar på medborgarförslag om att ordna med
kajplatser till restauranger och butiker utmed
bryggan i Ulricehamn
Dnr 2021/19

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de stora investeringskostnader som det skulle
innebära för kommunen och då det inte finns en given näringsidkare bakom förslaget skulle
det innebära ett stort risktagande för kommunen.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage och Kerstin Eidevåg att
kommunen ska göra iordning kajplatser för restauranger, café, små butiker utmed bryggan
nere vid sjön. Detta för att värna om turister. Kommunen får, enligt förslaget, stå för el,
vatten, fiber, plats utifrån bryggan. Avlopp får varje hyresgäst själv stå för. Hyresgästen får
själv ordna med egen pråm eller båt.
Vid avstämning med förslagsställarna gavs ytterligare utveckling av deras tankar. De tänker i
första hand att bryggan ska byggas ut, neråt mot småbåtshamnen för att kunna förverkliga
idén. Kommunens insats blir att dra fram el, vatten och fiber och detta betalas sedan av
hyresgästen. De är inte själva intresserade av att bedriva verksamhet, men de har sett många
andra kreativa lösningar i Sverige och de tror att detta skulle kunna bli en turistmagnet.
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, tycker att det är en rolig idé som framförts och det skulle
kunna öka attraktiviteten ytterligare vid området nere vid sjön. Det skulle innebära ett
tillskott och öka handelsindex under sommartid. NUAB ser dock inte att det är fullt så enkelt
som föreslås i medborgaförslaget, utan krävs en hel del arbete för att få till stånd.
Nuvarande brygga byggdes för drygt 4 mnkr och det krävdes en stor arbetsinsats för att
förankra bryggan så den klara den erosion med mera som läget vid vattnet innebär. Vid detta
tillfälle var det inte möjligt att göra längre brygga utifrån markförhållanden och budget.
Utifrån tidigare erfarenheter kommer det innebär höga investeringskostnader för kommunen
men även för eventuella framtida hyresgäster kommer kostnaderna för en kajplats bli höga.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-02-23 från servicechef
Medborgarförslag om att ordna med kajplatser till restauranger och butiker utmed
bryggan i Ulricehamn

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de stora investeringskostnader som det skulle
innebära för kommunen och då det inte finns en given näringsidkare bakom förslaget skulle
det innebära ett stort risktagande för kommunen.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-23

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att
ordna med kajplatser till restauranger och butiker
utmed bryggan i Ulricehamn
Diarienummer 2021/19, löpnummer 1365/2021

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de stora investeringskostnader som det skulle
innebära för kommunen och då det inte finns en given näringsidkare bakom förslaget skulle
det innebära ett stort risktagande för kommunen.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage och Kerstin Eidevåg att
kommunen ska göra iordning kajplatser för restauranger, café, små butiker utmed bryggan
nere vid sjön. Detta för att värna om turister. Kommunen får, enligt förslaget, stå för el,
vatten, fiber, plats utifrån bryggan. Avlopp får varje hyresgäst själv stå för. Hyresgästen får
själv ordna med egen pråm eller båt.
Vid avstämning med förslagsställarna gavs ytterligare utveckling av deras tankar. De tänker i
första hand att bryggan ska byggas ut, neråt mot småbåtshamnen för att kunna förverkliga
idén. Kommunens insats blir att dra fram el, vatten och fiber och detta betalas sedan av
hyresgästen. De är inte själva intresserade av att bedriva verksamhet, men de har sett många
andra kreativa lösningar i Sverige och de tror att detta skulle kunna bli en turistmagnet.
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, tycker att det är en rolig idé som framförts och det skulle
kunna öka attraktiviteten ytterligare vid området nere vid sjön. Det skulle innebära ett
tillskott och öka handelsindex under sommartid. NUAB ser dock inte att det är fullt så enkelt
som föreslås i medborgaförslaget, utan krävs en hel del arbete för att få till stånd.
Nuvarande brygga byggdes för drygt 4 mnkr och det krävdes en stor arbetsinsats för att
förankra bryggan så den klara den erosion med mera som läget vid vattnet innebär. Vid detta
tillfälle var det inte möjligt att göra längre brygga utifrån markförhållanden och budget.
Utifrån tidigare erfarenheter kommer det innebär höga investeringskostnader för kommunen
men även för eventuella framtida hyresgäster kommer kostnaderna för en kajplats bli höga.

Ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lage och Kerstin Eidevåg att
kommunen ska göra iordning kajplatser för restauranger, café, små butiker utmed bryggan
nere vid sjön. Detta för att värna om turister. Kommunen får, enligt förslaget, stå för el,
vatten, fiber, plats utifrån bryggan. Avlopp får varje hyresgäst själv stå för. Hyresgästen får
själv ordna med egen pråm eller båt.
Vid avstämning med förslagsställarna gavs ytterligare utveckling av deras tankar. De tänker i
första hand att bryggan ska byggas ut, neråt mot småbåtshamnen för att kunna förverkliga
idén. Kommunens insats blir att dra fram el, vatten och fiber och detta betalas sedan av
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hyresgästen. De är inte själva intresserade av att bedriva verksamhet, men de har sett många
andra kreativa lösningar i Sverige och de tror att detta skulle kunna bli en turistmagnet.
Näringsliv Ulricehamn AB, NUAB, tycker att det är en rolig idé som framförts och det skulle
kunna öka attraktiviteten ytterligare vid området nere vid sjön. Det skulle innebära ett
tillskott och öka handelsindex under sommartid. NUAB ser dock inte att det är fullt så enkelt
som föreslås i medborgaförslaget, utan krävs en hel del arbete för att få till stånd. Nuvarande
brygga byggdes för drygt 4 mnkr och det krävdes en stor arbetsinsats för att förankra bryggan
så den klarar den erosion med mera som läget vid vattnet innebär. Vid detta tillfälle var det
inte möjligt att göra längre brygga utifrån markförhållanden och budget. Utifrån tidigare
erfarenheter kommer det innebär höga investeringskostnader för kommunen men även för
eventuella framtida hyresgäster kommer kostnaderna för en kajplats bli höga.
Förvaltningen ser att det är en rolig idé och det kan finnas något i det att ta med i ett fortsatt
tänk för utveckling av området nere vid sjön. Då förslagsställarna inte själva tänker att de ska
bedriva någon form av näringsverksamhet så känns det inte aktuellt för kommunen att
förverkliga. Detta utifrån att det innebär stora investeringskostnader och det finns ingen
tilltänkt framtida entreprenör, vilket innebär ett stort risktagande för kommunen.

Beslutsunderlag
1

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

Beslutet lämnas till
Lage och Kerstin Eidevåg
Servicechef
Verksamhetschef kultur och fritid

Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Lena Moritz
Verksamhetschef kultur och fritid
Verksamhet kultur och fritid
Sektor service

Medborgarförslag

inskickat/Iämnat

6. För att värna om turister
nytt för Ulricehamn,ordna

2021-01-11

så har vi ett förslag som ger lite
kajplatser

till resturanger,cafe,små

butiker utmed våran fina brygga.
Kommun

får stå för el,vatten,fiber,plats

bryggan.Avlopp

ut från

får varje hyresgäst stå för som t.ex har en

rostfri tank som en spolbil lätt kan komma och suga ur.
Hyresgäster
vattnet,de

ordnar

egen pråm,båt

uti

kan sälja allt från kaffe,thaimat,suvenirer.

Efter coronatiden
uteresturanger

kan det bli ett riktigt bra behov av
och butiker,då

Man måste våga för att vinna

Med vänlig hälsning
Lage o Kerstin Eidevåg

'_ /

som förankras

.. »/

4/

ska Ulricehamn

vara med.
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Svar på medborgarförslag om fontänen vid
Fiskestugan
Dnr 2021/417

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i närheten av
fontänen vid Fiskestugan till sommaren 2022.

Sammanfattning
Lotta Andén beskriver i ett medborgarförslag att området runt fontänen vid Fiskestugan är
en fin plats där många promenerar. Förslaget från Lotta är att det ställs dit ett par bänkar
med ryggstöd så att hon och andra kan stanna upp, sätta sig och njuta.
Förvaltningen kommer till sommaren 2022 att placera sittmöjligheter i närheten av fontänen
vid Fiskestugan och föreslår därför att medborgarförslaget antas.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-03-02 från servicechef
Medborgarförslag om fontänen vid Fiskestugan

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i närheten av
fontänen vid Fiskestugan till sommaren 2022.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-03-02

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om
fontänen vid Fiskestugan
Diarienummer 2021/417, löpnummer 791/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i närheten av
fontänen vid Fiskestugan till sommaren 2022.

Sammanfattning
Lotta Andén beskriver i ett medborgarförslag att området runt fontänen vid Fiskestugan är
en fin plats där många promenerar. Förslaget från Lotta är att det ställs dit ett par bänkar
med ryggstöd så att hon och andra kan stanna upp, sätta sig och njuta.
Förvaltningen kommer till sommaren 2022 att placera sittmöjligheter i närheten av fontänen
vid Fiskestugan och föreslår därför att medborgarförslaget antas.

Ärendet
Lotta Andén beskriver i ett medborgarförslag att området runt fontänen vid Fiskestugan är
en fin plats där många promenerar. Förslaget från Lotta är att det ställs dit ett par bänkar
med ryggstöd så att hon och andra kan stanna upp, sätta sig och njuta.
Förvaltningen kommer till sommaren 2022 att placera sittmöjligheter i närheten av fontänen
vid Fiskestugan och föreslår därför att medborgarförslaget antas.
Förvaltningen har fått två medborgarförslag med önskemål om sittmöjligheter i området vid
fontänen kring Åsunda Sjöstad och Fiskestugan och det är en bänk som kommer att placeras
i området.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om fontänen vid Fiskestugan

Beslut lämnas till
Lotta Andén
Servicechef
Verksamhetschef kommunservice

Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Peter Kinde
Enhetschef park och skog
Verksamhet kommunservice
Sektor service

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 16.07.2021 22:02:00
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Fontänen vid fiskarstugan har blivit så fin. Snygg växtlighet runt den. MEN, den får
leva ett litet undanskymt liv där. Många äldre promenerar i området och skulle
Skriv ditt
säkerligen uppskatta ett par bänkar med ryggstöd. Kanske något bord?
medborgarförslag: Jag hade gärna velat kunna stanna upp där, sätta mig ner och njuta.
Tack för ordet/ Lotta
Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Adress:

Lotta
Andén

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-29
Sida 1 av 1

§

Svar på medborgarförslag om bänkar och timvisare
till solur vid dammen i Åsunda Sjöstad
Dnr 2021/442

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget första del antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i
närheten av dammen vid Åsunda Sjöstad till sommaren 2022. Medborgarförslagets andra del
som gäller soluret får även det anses vara under genomförande med hänvisning till att det är
ett projekt som förvaltningen ser över och kommer att genomföra längre fram.

Sammanfattning
Anna-Lena Wassberg beskriver i ett medborgarförslag att hon är jätteglad åt dammen med de
fina växterna och fontänen vid Åsunda Sjöstad. Förslaget från Anna-Lena är att det ställs dit
några bänkar och att soluret återigen får en timvisare.
Förvaltningen kommer till sommaren 2022 att placera sittmöjligheter i närheten av dammen
och föreslår därför att medborgarförslaget första del antas. När det gäller soluret så är det
projektet svårare att genomföra men förvaltningen arbetar med att hitta en möjlig lösning
och kommer att genomföra även det förslaget framöver.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-03-02 från servicechef
Medborgarförslag om bänkar och timvisare till solur vid dammen i Åsunda Sjöstad

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget första del antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i
närheten av dammen vid Åsunda Sjöstad till sommaren 2022. Medborgarförslagets andra del
som gäller soluret får även det anses vara under genomförande med hänvisning till att det är
ett projekt som förvaltningen ser över och kommer att genomföra längre fram.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-03-02

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om bänkar
och timvisare till solur vid dammen i Åsunda Sjöstad
Diarienummer 2021/442, löpnummer 798/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget första del antas genom att förvaltningen placerar sittmöjligheter i
närheten av dammen vid Åsunda Sjöstad till sommaren 2022. Medborgarförslagets andra del
som gäller soluret får även det anses vara under genomförande med hänvisning till att det är
ett projekt som förvaltningen ser över och kommer att genomföra längre fram.

Sammanfattning
Anna-Lena Wassberg beskriver i ett medborgarförslag att hon är jätteglad åt dammen med de
fina växterna och fontänen vid Åsunda Sjöstad. Förslaget från Anna-Lena är att det ställs dit
några bänkar och att soluret återigen får en timvisare.
Förvaltningen kommer till sommaren 2022 att placera sittmöjligheter i närheten av dammen
och föreslår därför att medborgarförslaget första del antas. När det gäller soluret så är det
projektet svårare att genomföra men förvaltningen arbetar med att hitta en möjlig lösning
och kommer att genomföra även det förslaget framöver.

Ärendet
Anna-Lena Wassberg beskriver i ett medborgarförslag att hon är jätteglad åt dammen med de
fina växterna och fontänen vid Åsunda Sjöstad. Förslaget från Anna-Lena är att det ställs dit
några bänkar och att soluret återigen får en timvisare.
Förvaltningen kommer till sommaren 2022 att placera sittmöjligheter i närheten av dammen
och föreslår därför att medborgarförslaget första del antas. När det gäller soluret så är det
projektet svårare att genomföra men förvaltningen arbetar med att hitta en möjlig lösning
och kommer att genomföra även det förslaget framöver.
Förvaltningen har fått två medborgarförslag med önskemål om sittmöjligheter i området vid
fontänen kring Åsunda Sjöstad och Fiskestugan och det är en bänk som kommer att placeras
i området.

Beslutsunderlag
1

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

Beslut lämnas till
Anna-Lena Wassberg
Servicechef
Verksamhetschef kommunservice
Anna-Lena Johansson
Servicechef
Sektor service

Peter Kinde
Enhetschef park och skog
Verksamhet kommunservice
Sektor service

Från: Anna-Lena Wassberg[
Skickat: 09.08.2021 13:27:05
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: medborgarförslag

Hej! Jag bor i Åsunda Sjöstad och jag är jätteglad åt dammen med fontänerna och de fina växterna. Jag brukar ta med en
stol och sitta där och fika och titta på fåglarna, som badar. Det hade varit fint om det hade funnits några bänkar där.
Och en timvisare till soluret. Det fanns en, när vi flyttade in och då kunde vi avläsa tiden. Nu vet ingen varför stenarna är
där.
Vänligen,
Anna-Lena Wassberg,
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§

Svar på medborgarförslag om moduler till Gällstad
skola
Dnr 2022/18

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att en översyn av
lokalbehovet i Gällstad skola pågår.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eva Bäcklund att moduler ska
placeras på Gällstad skola på grund av trångboddhet. I förslaget skriver Eva Bäcklund att
kullarna, det vill säga, elevantalet kommer att öka i klasser och på fritidshemmet och att
något måste göras åt personalens och elevernas arbetsmiljö för att barnen ska få en trygg
framtid och för att personalen ska hålla. Eva Bäcklund syftar till att skolan inte kommer att få
fler nya lokaler innan förskolan på skolan flyttar till den nya förskolan som ska byggas men
att det tar tid.
Förvaltningen har en pågående översyn av lokalbehovet i Gällstad skola. Medborgarförslaget
anses vara under utredning med hänvisning till den pågående översynen.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-03-04 från barn. Och utbildningschef
Medborgarförslag om moduler till Gällstads skola

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att en översyn av
lokalbehovet i Gällstad skola pågår.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-03-04

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om
moduler till Gällstad skola
Diarienummer 2022/18, löpnummer 364/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att en översyn av
lokalbehovet i Gällstad skola pågår.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eva Bäcklund att moduler ska
placeras på Gällstad skola på grund av trångboddhet. I förslaget skriver Eva Bäcklund att
kullarna, det vill säga, elevantalet kommer att öka i klasser och på fritidshemmet och att
något måste göras åt personalens och elevernas arbetsmiljö för att barnen ska få en trygg
framtid och för att personalen ska hålla. Eva Bäcklund syftar till att skolan inte kommer att få
fler nya lokaler innan förskolan på skolan flyttar till den nya förskolan som ska byggas men
att det tar tid.
Förvaltningen har en pågående översyn av lokalbehovet i Gällstad skola. Medborgarförslaget
anses vara under utredning med hänvisning till den pågående översynen.

Ärendet
Skolledningen har uppmärksammat frågan och en gemensam översyn, tillsammans med
sektorns lokalsamordnare, av elev- och klassantal för läsåren 22/23, 23/24, 24/25 och 25/26
är pågående. Genomgången av lokalbehovet syftar till att se huruvida befintliga lokaler
kommer att räcka till för grundskoleverksamheten till dess att samverkanshuset i Gällstad
står klart och att Gällstad förskolas lokaler på skolan kan tas i anspråk av skolan.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om moduler till Gällstads skola

Beslutet lämnas till
Eva Bäcklund
Barn- och utbildningschef
Verksamhetschef grundskola

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef
Sektor lärande

Malin Molid Svenningsson
Utvecklingsledare
Sektor lärande

Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 11.01.2022 05:37:22
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Att införa moduler på Gällstadskola pga trångboddhet och att Grönahögselverna
kom till skolan och då gjordes en riskhantering vi är för trångbodda. Vi har
platsbrist och kullarna ska öka på fritids och i klasserna. Bygget av den nya
Skriv ditt
förskolan kommer ta tid och vi får inte fler lokaler. Nästa termin kommer de ca36
medborgarförslag: nya elever. De MÅSTE göras något åt både för personal och elever för sin
arbetsmiljö. Finns inte många kvm 2
per personal/elever som det är nu på fritids och i klasser. Barnen måste få en trygg
framtid och personalen ska hålla.
Förnamn:
Eva
Efternamn:
Bäcklund
E-post:
Adress:

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen
2022-03-10
Sida 1 av 1

§ 98/2022

Svar på medborgarförslag om avgift för laddning av
elbil på parkering i Ulricehamn
Dnr 2021/626

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning
startas för att snarast införa en taxa för laddning av elfordon vid kommunala
parkeringsplatser.
Kommunen har tagit fram riktlinjer för publik laddinfrastruktur. I riktlinjerna framgår bland
annat hur upplåtelse av kommunal mark för etablering av fordonsladdning ska gå till och att
kommunen inte ska tillhandahålla gratis laddning.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-02-24 från tf. samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik
laddinfrastruktur.

Förslag till beslut på mötet
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs till nästa sammanträde med kommunstyrelsen.

Beslut lämnas till
Bengt Birgersson
Tf. Samhällsbyggnadschef

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2022-03-01
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§

Svar på medborgarförslag om avgift för laddning av
elbil på parkering i Ulricehamn
Dnr 2021/626

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik
laddinfrastruktur.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning
startas för att snarast införa en taxa för laddning av elfordon vid kommunala
parkeringsplatser.
Kommunen har tagit fram riktlinjer för publik laddinfrastruktur. I riktlinjerna framgår bland
annat hur upplåtelse av kommunal mark för etablering av fordonsladdning ska gå till och att
kommunen inte ska tillhandahålla gratis laddning.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2022-02-24 från tf. samhällsbyggnadschef
Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik
laddinfrastruktur.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2022-02-04

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om avgift
för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn
Diarienummer 2021/626, löpnummer 438/2022

Förvaltningens förslag till beslut
Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då kommunen tagit fram riktlinjer för publik
laddinfrastruktur.

Sammanfattning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning
startas för att snarast införa en taxa för laddning av elfordon vid kommunala
parkeringsplatser.
Kommunen har tagit fram riktlinjer för publik laddinfrastruktur. I riktlinjerna framgår bland
annat hur upplåtelse av kommunal mark för etablering av fordonsladdning ska gå till och att
kommunen inte ska tillhandahålla gratis laddning.

Ärendet
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt Birgersson att en utredning
startas för att snarast införa en taxa för laddning av elfordon vid kommunala
parkeringsplatser.
Kommunen har tagit fram riktlinjer för publik laddinfrastruktur. I riktlinjerna framgår bland
annat hur upplåtelse av kommunal mark för etablering av fordonsladdning ska gå till och att
kommunen inte ska tillhandahålla gratis laddning.

Beslutsunderlag
1

Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn

Beslutet lämnas till
Bengt Birgersson
Tf. Samhällsbyggnadschef

Andreas Ekman
Tf. Samhällsbyggnadschef
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Johan Persson
Infrastruktur- och trafikplanerare
Exploateringsenheten
Sektor miljö och samhällsbyggnad

Persson Johan
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Bengt Birgersson
den 23 november 2021 00:00
Persson Johan
Medborgarförslag om avgift för laddning av elbil på parkering i Ulricehamn
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Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 23.11.2021 18:42:19
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

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

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Förnamn:
Efternamn:
E-post:
Adress:

Taxebeläggning av elbilars laddning inom Ulricehamns kommun.
I nuläget finns fyra platser inom Ulricehamn där gratis laddning av elbilar är möjlig. Detta var
säkert en god tanke för ett antal år sedan när dessa fordon var en sällsynthet. Idag och
framöver finns dom dock i en mycket större omfattning.
Som förslagsställare kan man se detta som en onödig lyx. Har man ekonomi nog att äga en
elbil så kan man också stå för kostnad laddningen själv utan att kollektivet inom kommunen
drabbas.
Förslår att en utredning startas för att snarast belägga aktuella parkeringsplatser med någon
slags kostnad enligt denna utredningens betänkande.
Bengt
Birgertsson

1
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§

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2022-0407
Dnr 2021/624

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
1. Regional handlingsplan för friluftsliv – Västra Götaland 2021–2026
Länsstyrelsen2021-11-17
2. Sammanträdesprotokoll Direktionen, Boråsregionen Sjuhärads samordningsförbund
2022-02-25
3. Protokoll § 18 eHandlingsplan och samverkan eArkiv Boråsregionen Sjuhärads
samordningsförbund 2022-02-25
4. Sammanträdesprotokoll Beredskapsplan – riktlinjer för krishantering – livsmedel och
vatten Miljö- och byggnämnden 2021-09-01
5. Sammanträdesprotokoll Verksamhetsplan tertial 2 byggenheten och miljöenheten
Miljö- och byggnämnden 2021-10-07
6. Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnämnd 2022-02-09
- Delegationsordningen
- Tillsynsplan byggenheten
- Tillsynsplan miljöenheten
- Tillsynsplan miljöbalken
7. Sammanträdesprotokoll miljö- och byggnämnd 2022-03-09
- § 38 Verksamhetsuppföljning tertial 3
- Uppföljning tertial 3 Bygg
- Uppföljning tertial 3 Miljö
8. Protokollsutdrag Direktionen § 18 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
2022-03-28

