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

 



Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler 
 
 
 
 

 
Styrdokument 

REGLEMENTE FÖR 
MILJÖ- OCH 
BYGGNÄMNDEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTAGET AV: Kommunfullmäktige 
DATUM: 
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2022-xx-xx  
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Samhällsbyggnadschef 
GÄLLER TILL OCH MED: 2025 



2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våra styrdokument 
 

[Normerande] 
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Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar 
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar 
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar 
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Bakgrund 
Kommunallagen (2017:725), KL, ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter sköter fullmäktige, styrelsen och nämnderna 
enligt annan lag, författning eller enligt statlig myndighets beslut. Detta reglemente reglerar 
miljö- och byggnämndens ansvar och beslutanderätt. 

 
 

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

 
 

Miljö- och byggnämndens uppgifter 

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

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

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

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

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

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

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

 

§ 2 Personalresurser 

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

 

§ 3 Personuppgiftsansvar 

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

 

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

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

 

Miljö- och byggnämndens arbetsformer 

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

 
 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

Sammanträdena 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

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

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

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



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

 

Tillkännagivande av justerat protokoll 
Nämnd Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum 2022-02-09 

Paragrafer 1 - 33 
Datum då anslaget publiceras 2022-02-17 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
 
Protokollet justeras digitalt 
Carina Lindholm 
………………………………………………………. 
Underskrift  

 

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

 
Paragrafer   §§ 1 - 33 

Beslutande 
ledamöter 

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

 
Ersättare Ingvar Ideström M

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

 

 
Justerare Daniel Claesson S

 

Justeringsdag 
 

Tisdag 15 februari
 

 
Övriga Gunilla Kock-Hansson enhetschef byggenheten   

Joanna Miklos-Svan enhetschef miljöenheten   
Carina Lindholm
Jesper Nicoletti 
Agneta Isacsson 
Julia Martinsson

nämndsekreterare
administratör 
kommunjurist 
praktikant

 
 
§§ 1 – 7 
§§ 1 - 31

 

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

  
  
  

 

 §  
 §  

 

 
 



Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnämnden
2022-02-09
Sida 2 av 36 

Ordförande sign Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Underskrifter

Sekreterare
Protokollet justeras digitalt 
________________________

Carina Lindholm

Ordförande
Protokollet justeras digitalt 
________________________

Börje Eckerlid 

Justerare 
Protokollet justeras digitalt 
________________________ 

Daniel Claesson 



Sammanträdesprotokoll
Miljö- och byggnämnden
2022-02-09
Sida 9 av 36 

 

Ordförande sign Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden

 
 
 
 

Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnämnden 
 

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

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av reglemente för miljö- och byggnämnden 
 
Beslutet om att lämna synpunkter lämnas till 
Kommunstyrelsen 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-04-07 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 109/2022  
 

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

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 

2022-03-02 

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

År Antal ej 
besvarade 
motioner 
äldre än 1 
år 

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

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

Inkomna motiner Besvarade motioner Inkomna 
medborgarförslag

Besvarade 
medborgarförslag 

0
5

10
15
20
25
30
35

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

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

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen  
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-04-07 

 Sida 1 av 3 

  
 
 
§ 125/2022  
 

Förvärv och ansökan om investeringsmedel för del av 
fastigheten Brunn 11:95 
Dnr 2022/129 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 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 Tjänsteskrivelse 2022-02-04 från tf. Samhällsbyggnadschef 
2 Redogörelse Brunn 11:95, 2021-11-03 
3 Skogsbruksplan 2019-11-22 
4 Skogsbruksplan karta 2019-11-22 
5 Investeringskalkyl Brunn 11:95 
6 Avtal och ansökan om fastighetsreglering 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges 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. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar att förvärv och ansökan investeringsmedel för del av fastigheten Brunn 
11:95, avslås.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Klas Redins (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag till beslut.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras.  
 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för att besluta enligt ordförandens förslag till beslut. 
Nej-röst för att besluta enligt Klas Redins (S) yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster, 4 nej-röster och 1 som avstår beslutar kommunstyrelsen enligt 
ordförandens förslag till beslut. 
 

Ledamöter/tjänstgörande 
ersättare 

 Ja Nej Avstår 

Klas Redin S  X 
Mikael Dahl C X  
Leif Dahl S  X 
Catharina Örtendahl Rylid M X  
Mikael Levander NU X  
Sebastian Gustavsson M X  
Lisa Åkessson NU X  
Tommy Mårtensson S  X 
Dan Ljung V  X 
Mats Bogren NU X  
Frida Edberg KD   X 
Sten Selin  L X  
Mattias Bengtsson SD X  
Wiktor Öberg M X  
Roland Karlsson C X  
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Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  



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 exploaterings-
verksamhet, 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 Redogörelse Brunn 11:95, 2021-11-03 
2 Skogsbruksplan 2019-11-22 
3 Skogsbruksplan karta 2019-11-22 
4 Investeringskalkyl Brunn 11:95 
5 Avtal och ansökan om fastighetsreglering 

 
Beslut lämnas till 
Tf. Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef  
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Tf. Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstaben
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Mark- och exploateringsingenjör 
Exploateringsenheten 
Sektor miljö och samhällsbyggnad
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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 begräns- 
               ningslinje 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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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 m a rkförvärv ligger markområdena inom det primära 
förvärvsområdet, vilket innebär att kommunen bör eftersträva att förvärva marken. 
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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/ 
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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 
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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 grunddra gen 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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§ 110/2022  
 

Svar på motion om att skrota minutjakten i 
hemtjänsten 
Dnr 2021/325 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag att minutstyrningen i hemtjänsten ska avskaffas avslås med hänvisning till 
att förvaltningen arbetar med andra sätt för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme för 
personalen.  
 
Motionens förslag om att ett tillitsbaserats arbetssätt ska införas i hemtjänsten anses vara 
under genomförande med hänvisning till att sektor välfärd har påbörjat ett omfattande 
arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns verksamheter. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S) och 
Adela Brkic Carlsson (L) att minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas samt att ett 
tillitsbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten. 
 
Hemtjänsten i Ulricehamns kommun arbetar efter schemaplanering för att se till att alla 
brukarna får sina beviljade besök. Det medförs att besöken behövs planeras utefter tid. Men 
alla personer har olika behov och tiden för besöket styrs utefter varje persons behov. 
förvaltningen arbetar med att skapa teknikspecialister samt fortsatt implementering av 
välfärdsteknik för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme. 
 
Sektor välfärd har påbörjat ett omfattande arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns 
verksamheter. Kortfattat definieras tillitsbaserad arbetssätt på följande sätt. Styrning, kultur 
och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje 
beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla 
relationer och säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-02-18 från socialchef 
2 Motion om att skrota minutstyrning i hemtjänsten 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag att minutstyrningen i hemtjänsten ska avskaffas avslås med hänvisning till 
att förvaltningen arbetar med andra sätt för att avlasta och skapa mer handlingsutrymme för 
personalen.  
 
Motionens förslag om att ett tillitsbaserats arbetssätt ska införas i hemtjänsten anses vara 
under genomförande med hänvisning till att sektor välfärd har påbörjat ett omfattande 
arbete kring tillitsbaserat arbetssätt inom sektorns verksamheter. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar som ändringsyrkande avseende första att-satsen: 
Motionens första förslag, att minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas, antas. 
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Sten Selin (L) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar avslag till Klas Redins (S) yrkande och yrkar bifall till ordförandens 
förslag till beslut. 
 
Frida Edberg (KD) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande.  
 
Dan Ljung (V) yrkar bifall till Klas Redins (S) yrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande informerar om att han kommer att behandla den första att-satsen i förslag till 
beslut först för att därefter behandla förslag till beslut i sin helhet.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag till beslut 
eller Klas Redins (S) yrkande avseende den första att-satsen. Ordförande finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens förslag. 
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandens förslag och 
finner att så är fallet. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

2022-02-18 

 

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

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

 

 



Ulricehamn 2021-05-25

Dags att skrota minutjakten i hemtjänsten

Ulricehamns äldre ska känna sig trygga med sin hemtjänst och kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare, som vågar pröva nytt och litar på sina medarbetare. Vi vill ge hemtjänstpersonalen 
större handlingsutrymme och möjlighet att använda sin kompetens. Därför vill vi avskaffa den 
minutstyrning som skapar en ohållbar arbetssituation.

Minutstyrningen innebär att personal inom hemtjänsten ges i uppdrag att utföra beviljade insatser 
som till exempel omvårdnadsarbete, dusch eller en promenad. Dessa insatser anges i antal minuter.
Men vad händer när duschen tar längre tid än vad som är planerat eller när den person som besöket 
gäller inte mår som vanligt och behöver få prata med personalen. Arbetet i hemtjänsten kräver stor 
flexibilitet och fingertoppskänsla, och oförutsedda händelser är vardag. Vi vet att de som jobbar i 
hemtjänsten är de som bäst vet hur jobbet ska göras.

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

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

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

u är bästa möjliga lösningen för att införa 
ett mer tillitsbaserat arbetssätt inom hemtjänsten får fortsatta utredningar visa. 

Vi föreslår:

Att minutstyrningen i hemtjänsten avskaffas.

Att ett tillitsbaserat arbetssätt införs i hemtjänsten.

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

Adela Brkic Carlsson (L)



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-04-07 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 111/2022  
 

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

 
 
 
 

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

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

2022-02-22 

 

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

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

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

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

4.2.1 Konventionens allmänna principer 

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

Principen om respekt för inneboende värde 

Principen om respekt för inneboende värde, individuellt självbe-
stämmande, innefattande frihet att göra egna val samt enskilda personers 
oberoende, refererar till värdet hos varje person. När värdet hos varje 
person med funktionsnedsättning respekteras så värderas också deras 
erfarenheter och synpunkter av samhället. Individuellt självbestämmande 
handlar om att ha makt över sitt eget liv och frihet att göra egna val. 
Personer med funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna fatta 
egna livsval, utsättas för ett minimum av inskränkningar i sitt privatliv 
samt kunna fatta egna beslut, med adekvat stöd om det så krävs. 



  

  

Prop. 2016/17:188 

16 

Principen om respekt för olikheter 

Principen om respekt för olikheter och erkännande av personer med 
funktionsnedsättning som en del av den mänskliga mångfalden och 
mänskligheten, innebär att oavsett olikheter mellan människor så har alla 
samma värde och rättigheter. I förhållande till frågan om funktionsned-
sättning innebär principen att personer med funktionsnedsättning är full-
värdiga medborgare som inte bör förminskas utifrån sin funktionsför-
måga. Principen handlar också om mångfald i termer av kön, könsöver-
skridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Endast genom att beakta att 
individer är olika kan den mänskliga mångfalden respekteras. 

Principen om icke-diskriminering 

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

Principen om jämlika möjligheter 

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

Principen om tillgänglighet 

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

Principen om fullt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället 

Denna princip innebär att samhället både i sina allmänna och privata 
delar är organiserat så att alla människor har möjlighet att vara fullt del-
aktiga. Vidare betyder det att samhället och relevanta aktörer ser värdet 
hos personer med funktionsnedsättning och erkänner dem som jämlika 
deltagare, exempelvis i alla processer där beslut fattas som rör deras liv. 
Delaktighet går längre än konsultation och inkluderar meningsfull in-
volvering i aktiviteter och beslutsfattande processer samt möjlighet att 
göra sin röst hörd. Delaktighet innebär även att kunna påverka och att 
klaga när detta nekas personer med funktionsnedsättning. Inkludering 
kräver en fysiskt och socialt tillgänglig och hinderfri miljö. 
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Prop. 2016/17:188 Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män 

Principen om jämställdhet mellan kvinnor och män innebär att samma 
rättigheter uttryckligen gäller för kvinnor och män på jämlika villkor. 
Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att kvinnor har samma 
möjlighet att åtnjuta sina rättigheter. Ett jämställdhetsperspektiv som 
synliggör kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och deras rättig-
heter bör tydligt framgå i alla åtgärder som berör dem. 

Principen om respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna 
hos barn med funktionsnedsättning och respekt för deras rätt att bevara 
sin identitet 

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

4.2.2 Sveriges rapportering till FN:s kommitté för 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

samt åka en slinga i rullstol.

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

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

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

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige 
beslutar:

- Att kommunfullmäktige beslutar att erbjuda alla fullmäktigledamöter och ersättare 
en tillgänglighetsutbildning i samarbete med NEURO (tidigare Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund, NHR).

Niclas Sunding 
Sverigedemokraterna
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§ 112/2022  
 

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

-Utreda möjligheten att ge elever avgiftsfri frukost i skolan 

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

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

2022-03-04 

 

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

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

frukost 
mot idag. 
Antal 
elever 

Råvarukostnad Övrig 
förbrukning 

Ökad 
personalkostnad 
% kr 

Bortfall av 
intäkter 

Totalt per enhet 

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

                                      2473     2 608 665 kr     108 694 kr        7,9  3 676 344 kr 140 000 kr      6 533 703 kr 
 
Motionärerna föreslår att utredningen även ska innehålla förutsättningar för att erbjuda 
gratis frukost. En förutsättning för att kunna erbjuda frukost på alla skolenheter är en ökning 
av grundbemanningen inom kost. Detta redovisas totalt och per skolenhet i tabellen. Andra 
förutsättningar för att kunna erbjuda frukost är storleken på matsal. Skolornas matsalar är 
inte dimensionerade för att inta måltider för alla elever samtidigt. Detta innebär att frukosten 
skulle behöva schemaläggas likt lunchtider på skolorna och då kommer samordning med 
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skolskjutstider påverkas i mycket omfattande grad då cirka 50% av alla elever i Ulricehamns 
kommun åker skolskjuts.  
 
Den frukost som idag, antingen serveras till elever som är inskrivna på fritidshemmet och 
äter frukost eller till elever som väljer att köpa frukost på skolorna, erbjuds utanför den 
garanterade undervisningstiden. För att likvärdigt erbjuda möjligheten till frukost för alla 
elever i Ulricehamns kommun som förutsätter förändrade skolskjutstider kan dilemma 
uppstå med ökat tidsglapp mellan ankomst till skola och lektionsstart både i fråga om 
frukosttid eller om elev väljer att inte äta frukost på skolan.  
 
Då skolan har tillsynsansvar för eleven under hela skoldagen, från det att eleven kommer till 
skolan tills dess att eleven slutar påverkas förutsättningar för bemanning på skolorna vilket 
ger en ökad personalkostnad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att utreda kostnaden för gratis frukost till alla skolelever i Ulricehamns 

kommun 
 
Beslutet lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef kost 
 
 
 
 
 

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



 
 

 

     Ulricehamn 2021-11-16 

 

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

Frukosten är ett av dagens viktigaste mål. Forskningen visar att elever som äter frukost ökar 
sin  koncentrationsförmåga, blir smartare och dessutom lugnare. 

Forskning visar även att det inte bara är skolresultaten som förbättras utan studien visar 
även på mindre stök, mobbing, skolk samt att bruket av tobak, alkohol och droger minskar. 

Alla elever i våra skolor äter av olika anledningar inte frukost. Några försover sig, några har 
föräldrar som inte har råd med ordentlig frukost eller inte förstår nyttan av en hälsosam och 
balanserad frukost.  

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

I Ulricehamns kommun är vi inte förskonade från problem med både måluppfyllelse och 
stök på skolorna. Om det är så att ett jämnare intag av näringsriktig mat kan förbättra våra 
elevers skolmiljö och prestationer tycker vi Socialdemokrater att detta är något vi ska satsa 
på. Vi erbjuder idag frukost på en del av våra skolor till en låg kostnad. 

I motionen inkluderar vi även gymnasiet även om det är en frivillig skolform eftersom det är 
viktigt för oss att eleverna även där får så goda förutsättningar som möjligt att slutföra sin 
studietid med godkända betyg så att man kan gå ut i arbete eller läsa vidare på högskola 
eller universitet. Vi ser det också som ett led i att öka attraktiviteten för ungdomar att söka 
till Tingsholmsgymnasiet.  

Vi föreslår: 

Att förvaltningen utreder kostnaden för gratis frukost till alla elever. 

Att förvaltningen bryter ner kostnaden skola för skola. 

Att förvaltningen redovisar förutsättningarna att erbjuda gratis frukost vid de olika 
skolenheterna. 

 

Jenny Kvist (s)   Tommy Mårtensson (s) 
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§ 113/2022   
 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

2022-03-03 

 

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

 Ulricehamn Jönköping Västra 
Götalands 
län 

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

500 614 597 

Kostnad 
missbruksvård 
vuxna, kr/invånare 
(2020) 

482 636 678 

Kostnad öppna 
insatser vuxna 

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

kommun 
 
Beslutet lämnas till 
Socialchef 
 
 
 
 
 

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

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



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



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



 

 

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



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

 
 

2022-02-10 

 

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

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

 ”Tävlingsbidrag som utformas med beaktande av miljömässiga val avseende 
exempelvis byggmaterial, energilösningar, tekniska lösningar och drift premieras.”  
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Inom sektor miljö- och samhällsbyggnad ställer byggenheten i samband med rivningslov krav 
på återbruk av rivet byggmaterial. 
 
I kommunens egna fastigheter arbetar fastighetsenheten inom sektor service på många olika 
sätt inom ramen för klimatsmart byggande, till exempel:  

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

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

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

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

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

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

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

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



Strategi för klimatsmart byggande i Ulricehamn. 

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

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

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

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

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

En strategi för klimatsmart byggande kan t ex innehålla följande: 

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

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

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

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

- Bli medlem i Trästad Sverige för ökad kunskap 

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

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

 

Liberalerna    Socialdemokraterna  

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

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

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

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

3 Beredningens ledamöter 
Arne Fransson (MP) Beredningsledare 

Ingvar Ideström (M) Vice beredningsledare 

Jan Brobjer (S) Beredningsledamot  

Torbjörn Brandhill (L) Beredningsledamot 

Frida Edberg (KD) Beredningsledamot 

Karin Eliasson (C) Beredningsledamot 

Erica Grenås (V) Beredningsledamot 

Amke Hektor (S) Beredningsledamot 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Fossilfri uppvärmning av kommunala fastigheter.  

 Användningen av miljömärkt el.  

 Andel inköp av ekologiska livsmedel. 

 Grön flagg på skolor och förskolor. 

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

 Påbörjad planering av nytt reningsverk med modern teknik. 

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

 Användning och etablering av solenergi. 

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

 Minimering av avfallsmängden, sortering, återbruk och kompostering. 

 Deltagande i miljörelaterade projekt likt Skogen i skolan. 

 Byggnadsteknisk miljömedvetenhet och energivänlig byggnation. 

 Dagvattenhantering och enskilda avlopp.  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lokalt uppsatta miljömål. 
 

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

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

9.1 Energi och transporter 

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

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

Vad ska prioriteras? 
Följande områden är viktiga att prioritera: 

 Energieffektivisering i offentliga inrättningar och installation av solceller. 

 Upphandling av kommunala transporter, fordon och bränsle. 

 Hållbar och säker energiförsörjning för kommunens invånare. 

Så tyckte medborgarna:5 
 
Solceller i offentliga inrättningar. 

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

9.2 Livsmedel, konsumtion och avfall 

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

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

Vad vill vi uppnå?  
Strategiområdet önskvärda inriktning är att Ulricehamn kommun ska befinna sig högst upp i 
avfallstrappan. Därför bör kommunen arbeta för att bryta de linjära resursflödena och ersätta 
dessa med cirkulära resursflöden.  
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Bild 2 Avfallstrappan, Illustration Lidköpings kommun. Avfallstrappan styr hur avfallet ska tas om hand, i första 
hand ska vi minimera och förbygga att avfall uppstår genom medveten konsumtion. Om avfall uppstår ska det 
återanvändas och komma någon annan till del. Om återanvändning inte är möjligt ska materialet återvinnas. Om 
återvinning inte är möjligt ska energin utvinnas och i sista hand om inget alternativ kvarstår ska avfallet 
deponeras. Ovanstående bild illustrerar principerna i avfallstrappan. 

  

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

till kommunala verksamheter. 

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

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

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

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

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

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

Att kommunen prioriterar närproducerat i upphandlingar. 

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

Saknar sortering av komposterbart avfall i hemmet. 

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

 

9.3 Infrastruktur och bebyggd miljö 

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

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

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

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

 Flexibla lösningar i kollektivtrafiken som gynnar hela kommunen ska utvecklas. 

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

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

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

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

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

Bättre cykelbanor, underlätta cyklandet. 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Miljömål.se, www.miljomal.se 

Naturvårdsverket, www.naturvårsverket.se 

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

Västra Götalands regionen, www.vgregion.se 

 

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

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

Energi och transport 
 Förnya kommunens energiplan. 

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

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

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

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

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

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

 Delta i projektet Sol i Väst. 

 Delta i projektet Minimeringsmästarna. 

 Delta i nätverk som Sveriges Ekokommuner och/eller Klimatkommunerna. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ställa krav på miljömässig hållbarhet när produkter och tjänster upphandlas. 

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

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

 Använd avfallstaxan som ett incitament för att minimera avfallsmängden. 

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

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

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

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

 Förnya kommunens avfallsplan. 

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

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

och dra nytta av de förutsättningar klimatförändringarna för med sig. 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Övrigt 
 Fler skolor ska ha Grön Flagg. 

 Instifta ett miljöpris. 

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

 Vid rådgivning om bygglov, tipsa om miljövänligare alternativ. 

 Skaffa en app som uppmuntrar och underlättar sopsortering för invånarna. 

 Etablera kvartersodlingar. 

 Utred påverkan av trådlösa nätverk, framför allt i förskolan.



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-04-05 

Tjänsteskrivelse Ombud i begravningsfrågor 
Diarienummer 2022/261, löpnummer 1268/2022 

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023 – 2026 utses Anders Andersson (C) till begravningsombud. 

Sammanfattning 
Kommunen ska till Länsstyrelsen föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud enligt begravningslagen.  

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag val- och arvodesberedningen, 2022-04-04, § 12 

Beslut lämnas till 
Länsstyrelsen 
Valt ombud 
Kanslichef 
Lön 
Kansli (2) 

Linnéa Svensson 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 



Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning 
Protokoll 2022-04-04 

Tid och plats 

Ledamöter 

måndag 4 april 2022 klockan 17:30  18:40 i Stadshusfiket 

Börje Eckerlid (C), beredningsledare 
Eva Grönbäck (M), vice beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Jan Holmin (M) 
Anna-Karin An tila Sellberg (S)
Niclas Sunding (-) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Anna-Karin Ant ila Sellberg

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare  

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare  

Börje Eckerlid 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare  

Anna-Karin Ant ila Sellberg

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Val- och arvodesberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-04-04 

Datum då anslaget sätt upp 2022-04-06 Datum då anslaget tas ner 2022-04-28 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
 Linnéa Svensson 

 



§ /2022

Ombud i begravningsfrågor 
Dnr 2022/261 

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023  2026 utses Anders Andersson (C) till begravningsombud. 

Sammanfattning 
Kommunen ska till länsstyrelsen föreslå personer som är lämpliga för uppdraget som 
begravningsombud. 

Förslag till beslut på mötet 
Beredningsledare Börje Eckerlid (C) föreslår att för tiden 2023  2026 utses Anders Andersson 
(C) till begravningsombud.



Från:  Kanslifunktionen[kanslifunktionen@ulricehamn.se] 
Skickat:  11.04.2022 13:58:17 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Avsägelse politiska uppdrag. 
 
 
 
 
Från: Antilla Sellberg Anna-Karin 
Skickat: den 10 april 2022 13:33 
Till: Brännmar Lena <lena.brannmar@ulricehamn.se> 
Ämne: Avsägelse politiska uppdrag. 
 
Härmed avsäger jag mig alla mina politiska uppdrag i Ulricehamns kommun. 
 
10/3-22 
Anna-Karin Anttila Sellberg 
760821-4800 
 
Skickat från min iPad 



Från:  Remar Mattias[Mattias.Remar@fv.ulricehamn.se] 
Skickat:  18.04.2022 23:26:11 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Avsägelse Valnämnden 

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot i valnämnden på grund av att 
jag kommer flytta från kommunen. 

Mattias Remar, Socialdemokraterna 




