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§ 281/2022

Tryggande av del av kommunens pensionsåtagande 
Dnr 2022/649 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 

Sammanfattning 
Ulricehamns kommun prognostiserar i tertialuppföljningen per augusti 2022 ett resultat på 
63,3 mnkr bättre än budget. En del av detta resultat kan användas för att göra en 
engångsinlösen om 20,0 mnkr inkl. löneskatt till en försäkringslösning för att trygga en del 
av kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. På detta sätt minskas de 
årliga kostnaderna för pensioner med cirka 1,5-2,0 mnkr de kommande åren tio åren för att 
sedan trappas ner. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-25 från ekonomichef 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-25 

Tjänsteskrivelse Tryggande av del av kommunens 
pensionsåtagande 
Diarienummer 2022/649, löpnummer 4106/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
20,0 mnkr av kommunens prognostiserade resultat för 2022 avsätts för att trygga en del av 
kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Tryggandet genomförs 
genom att begära in en offert på en försäkringslösning på 20 mnkr inkl. löneskatt. 
 
Sammanfattning 
Ulricehamns kommun prognostiserar i tertialuppföljningen per augusti 2022 ett resultat på 
63,3 mnkr bättre än budget. En del av detta resultat kan användas för att göra en 
engångsinlösen om 20,0 mnkr inkl. löneskatt till en försäkringslösning för att trygga en del 
av kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. På detta sätt minskas de 
årliga kostnaderna för pensioner med cirka 1,5-2,0 mnkr de kommande åren tio åren för att 
sedan trappas ner. 
 
 
 
Ärendet 
Ulricehamns kommun prognostiserar i tertialuppföljningen per augusti 2022 ett resultat på 
63,3 mnkr bättre än budget. En del av detta resultat kan användas för att göra en 
engångsinlösen om 20,0 mnkr inkl. löneskatt till en försäkringslösning för att trygga en del 
av kommunens pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998. Utöver användningen 
av prognostiserat resultat avser förvaltningen även lösa in ett överskott hos Skandia på 
samma sätt i en försäkring på ca 8,8 mnkr inkl. löneskatt. 
 
Transaktionen ger en kostnad på 20,0 mnkr för 2022, men minskar istället kostnaden för 
utbetalning av pensioner med cirka 1,5-2,0 mnkr de kommande tio åren för att sedan trappas 
ner. Beräkningarna är gjorda enligt de livslängdsantaganden som finns i RIPS (Riktlinjer för 
beräkning av pensionsskuld) vilka SKR rekommenderar kommuner och regioner att använda 
vid beräkning av pensionsskuldens storlek. 
 
Pensionsåtagandet för pensioner intjänade före 1998 redovisas inte som en skuld i 
balansräkningen utan återfinns i en ansvarsförbindelse enligt den så kallade blandmodellen.  
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
 
 
 

Ulrica Fagerson 
Ekonomichef 
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§ 282/2022 
 

Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 
Dnr 2022/545 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Ulricehamns Alliansens (M, C, KD och L) förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024-
2025 antas.  
 
Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2023 och ekonomisk plan 2024-2025 avslutades med budgetutskottets möte 2022-10-07. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 
 
Förvaltningens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2023 på 33,7 
mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna 
resultatnivå innebär att det tillförs cirka 114 mnkr från den löpande verksamheten som kan 
användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2023 
summeras till 603,9 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 100,0 mnkr 
från investeringsbudgeten 2022.  
 
Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och 
bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur 
behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. 
Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2023. Regeringens 
budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2022.  
 
Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-12 från ekonomichef  
2 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 
3 Omvärldsanalys bilaga 2023 
4 Taxor 2023 
5 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2023 
6 Bilaga 2 Taxa Foder och animnaliska biprodukter 
7 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2023 
8 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2023 
9 Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2023 
10 Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2023 
11 Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak 
12 Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2023 
13 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2023 
14 Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2023 
15 Bilaga 11 Plantaxa 2023 
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16 Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023 
17 Lokalförsörjningsplan 2023-2032 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningens budgetunderlag överlämnas för politisk behandling.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C), Sebastian Gustavsson (M), Frida Edberg (KD) och Sten Selin (L) yrkar bifall 
till Ulricehamns Alliansens (M, C, KD och L) budgetförslag.  
 
Klas Redin (S) och Dan Ljung (V) yrkar bifall till Socialdemokraterna och Vänsterpartiets 
budgetförslag.  
 
Mikael Levander (NU) yrkar bifall till Nya Ulricehamns budgetförslag.  
 
Mattias Bengtsson (SD) lämnas tilläggsyrkanden på Ulricehamns Alliansens budgetförslag.  
 
Klas Redin (S) yrkar avslag på samtliga tilläggsyrkanden från Sverigedemokraterna.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner att Miljöpartiets budgetförslag ställs mot 
de övriga budgetförslagen. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att godkänna 
detta.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer frågan på de fyra olika budgetförslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutat att bifalla Ulricehamns Alliansens (M, C, KD och L) budgetförslag.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Sverigedemokraternas 
tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat att avslå tilläggsyrkandena.  
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-10-12 

Tjänsteskrivelse Budget 2023 och ekonomisk plan 
2024-2025 
Diarienummer 2022/545, löpnummer 3889/2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 överlämnas för vidare politisk 
hantering 

Sammanfattning 
Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 
2023 och ekonomisk plan 2024-2025 avslutades med budgetutskottets möte 2022-10-07. 
Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. 

Förvaltningens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2023 på 33,7 
mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna 
resultatnivå innebär att det tillförs cirka 114 mnkr från den löpande verksamheten som kan 
användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2023 
summeras till 603,9 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 100,0 mnkr 
från investeringsbudgeten 2022.  

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och 
bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur 
behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. 
Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2023. Regeringens 
budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2022.  

Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i 
förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen 
för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte 
beslutad på politisk nivå. 

Ärendet 
Se sammanfattning 

Beslutsunderlag 
1 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 
2 Omvärldsanalys bilaga 2023 
3 Taxor 2023 
4 Bilaga 1 Taxa Miljöbalken 2023 
5 Bilaga 2 Taxa Foder och animnaliska biprodukter 
6 Bilaga 3 Taxa Strålskyddslagen 2023 
7 Bilaga 4 Taxa Livsmedel 2023 
8 Bilaga 5 Taxa Receptfria läkemedel 2023 
9 Bilaga 6 Taxa Folköltillsyn 2023 
10 Bilaga 7 Taxa för prövning och tillsyn av tobak 
11 Bilaga 8 Taxa för serveringstillstånd 2023 
12 Bilaga 9 Taxa sprängämnesprekursorer 2023 
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13 Bilaga 10 Kart- och mättaxa 2023 
14 Bilaga 11 Plantaxa 2023 
15 Bilaga 12 Taxa för myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023 
16 Lokalförsörjningsplan 2023-2032 
17 Yttrande från SACO protokollsutdrag CSG 2022-11-02 § 2 
18 Budgetförslag - Ulricehamnsalliansen 
19 Budgetförslag - S och V 
20 Budgetförslag - NU 
21 Tilläggsyrkanden till budget 2023 - SD 
22 Budgetförslag - MP 
23 Driftbudget förslag 2023 MP 

 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Sektorschefer 
VD i bolagen 
 
 
 

Gustaf Olsson Ulrica Fagerson 
Kommunchef Ekonomichef 
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1 Inledning 

1.1 Politisk organisation och kommunala bolag 
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1.2 Förvaltningsorganisation 

 

1.3 Omvärldsanalys och ekonomiska förutsättningar 

Omvärldsanalys 
Världen förändras och bland annat kommuner blir allt mer beroende av omvärlden och 
beslut som fattas på internationell och nationell nivå. I bilaga i budgetdokumentet redovisas 
de övergripande trender som påverkar förutsättningarna för den mångfasetterade 
verksamhet som Ulricehamns kommun bedriver. Exempel på sådana trender är 
globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar. I omvärldsbilagan 
redovisas även bedömningar och analyser avseende ekonomiska förutsättningar, 
befolkningsutveckling, personalförsörjning med mera. 

Analys av kommunens ekonomi 
Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på 
kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2021 års 
bokslut, konstateras att Ulricehamn har ett fortsatt stabilt kontrollerat finansiellt läge med 
starkt underliggande löpande resultat. Resultatnivån, konstateras i rapporten, bör de 
närmaste åren uppgå till minst 2–3% i förhållande till verksamhetens kostnader för att möta 
förväntade framtida utmaningar. Detta ger utrymme för att egenfinansiera en del av framtida 
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investeringar och på så sätt slippa en alltför kraftigt ökande skuldsättning. KFi noterar i 
rapporten att det är av största vikt att Ulricehamn fortsätter med att arbeta med att skapa 
och bibehålla ett stabilt finansiellt utrymme, eftersom de närmaste åren förväntas bli tuffa, 
förutom beroende på en befarad lågkonjunktur, även på grund av att kommunen står inför 
utmaningar som fortsatt ökade investeringar, arbetskraftsbrist och ökade verksamhetsbehov 
hänförliga till befolkningsförändringar. Detta innebär att kostnaderna för kommunala 
tjänster kommer att öka snabbare än tidigare. Prognoser framöver visar att skatteunderlagets 
tillväxt inte räcker för att möta uppräknade kostnadsdrivande faktorer. En viktig del för att 
minimera skattehöjningar och/eller minimera besparingar är att effektivisera verksamheten 
genom att göra goda analyser som visar på olika effektiveringsmöjligheter. 

Ekonomisk prognos 2022 
Kommunens prognostiserade ekonomiska resultat för 2022 uppgår till 88,3 mnkr. Den 
ekonomiska prognosen är 63,3 mnkr högre än budgeterat resultat på 25,0 mnkr. Totalt 
prognostiseras ett resultat på 7,7 mnkr över budget för verksamheterna inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 55,6 mnkr högre 
än budget. Prognosen innebär en positiv avvikelse (+30,0 mnkr) avseende skatter och 
statsbidrag. Exploateringsintäkter förväntas uppgå till 27,0 mnkr när året är slut, vilket är en 
budgetavvikelse om +23,0 mnkr. Utfallet när det gäller avskrivningar och kapitalkostnader 
förväntas bli 12,5 mnkr bättre än budgeterat, då investeringarna varit lägre än budgeterat. I 
prognosen för finansförvaltningen ingår även ett underskott för finansiella intäkter och 
kostnader om knappt 10,0 mnkr. Den största delen avser återföring av orealiserade vinster 
för kommunens pensionsportfölj.  

Årets nettoinvesteringar prognostiseras uppgå till 257,3 mnkr. Den budgeterade 
investeringsvolymen för 2022 uppgår till 486,3 mnkr. Investeringarna under årets åtta första 
månader uppgår till 111,8 mnkr. 

1.4 Budget 2023 - förvaltningens förslag 
Förvaltningens förslag till budget innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2023 på 33,7 
mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av intäkterna från skatter och utjämning. Denna 
resultatnivå innebär att det tillförs cirka 114 mnkr från den löpande verksamheten som kan 
användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2023 
summeras till 603,9 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera 100,0 mnkr 
från investeringsbudgeten 2022.  

Förvaltningens förslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna, 
skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förslaget bygger också på prognoser och 
bedömningar om behoven i kommunens verksamheter. Det finns alltid en osäkerhet om hur 
behoven utvecklas även om ambitionen är att ha så stor säkerhet som möjligt i underlaget. 
Förvaltningen har inte kunnat beakta regeringens budgetproposition för 2023. Regeringens 
budgetproposition ska presenteras senast i mitten av november 2022. 

Förvaltningens förslag till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de 
underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetutskottet under 
budgetarbetets gång. 
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2 Mål 

2.1 Mål för god ekonomisk hushållning 2023 
Kommuner ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom till exempel helägda bolag. Kommunfullmäktige ska fastställa mål för god 
ekonomisk hushållning. 

En viktig utgångspunkt för målen är det kommunalpolitiska handlingsprogrammet som har 
beslutats av kommunfullmäktige. Utgångspunkter i övrigt för Ulricehamns kommuns mål för 
god ekonomisk hushållning: 

Fokus på ett begränsat antal områden 
Mål fastställs inte för samtliga verksamheter. Fokus har valts på ett antal 
verksamhetsområden där det finns en tydlig strävan att förbättra resultaten. Det betyder inte 
att andra verksamheter är mindre viktiga. Uppföljning av resultaten inom samtliga 
verksamheter sker bland annat via Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) arbete med 
Kommunens Kvalitet i Korthet, Agenda 2030 med mera.  

Fokus på förbättring och långsiktighet 
Absoluta målvärden anges inte för samtliga mål. Fokus har valts på att resultaten ska 
förbättras jämfört med tidigare uppnådda resultat. Ett antal mål, där det har varit möjligt och 
lämpligt, har formulerats så att uppföljning sker utifrån ett flerårsperspektiv. 

När det gäller målet avseende resultaten i årskurs nio är det långsiktiga målet att samtliga 
elever ska lämna skolan med godkända betyg och behörighet till något program på 
gymnasiet, men i det mer kortsiktiga årsperspektivet är målet att resultaten ska förbättras. 

Målen för god ekonomisk hushållning i Ulricehamns kommun utgår från följande 
målområden: 

Fokus på dem vi är till för 

Hållbar tillväxt 

Attraktiv arbetsgivare 

Finansiella mål 
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Fokus på dem vi är till för  
Målen berör framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen. Kommunen 
ska ha ett gemensamt förhållningssätt till brukare/kunder och alltid sätta dem i centrum. 
Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. 
Kommunens verksamhet ska vara effektiv och hålla hög kvalitet. 

 
Mål 

 
Mått/mätetal Utfall 2021 Målvärde 2023 

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

Andel behöriga elever i 
årskurs 9 till något program 
på gymnasiet (%) 

87,7% 

Högre än utfallet 
för 2022 i % 

 
 

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

Verkställighetstid i antal 
dagar från beslut till insats 
avseende boende enl. LSS § 
9.9, medelvärde 

260 dagar Färre dagar än utfallet för 
2022 

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

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum 
till särskilt boende, 
medelvärde 
 

57 dagar Färre dagar än utfallet för 
2022 
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Hållbar tillväxt 
Kommunkoncernen har en viktig roll att fungera som katalysator för att olika organisationer 
och verksamheter i hela Ulricehamns kommun ska fungera tillsammans och därigenom 
skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling. 

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2021 Målvärde 2023 

Befolkningen i Ulricehamns 
kommun ska öka med minst fem 
procent sett över en 
femårsperiod 

Befolkningsökning i procent 
över en femårsperiod 4,5% ≥5% 

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

Andelen nybyggda kommunala 
fastigheter som uppfyller 
uppställda hållbarhetskriterier 
för ”Gröna lån” i procent 

100% 100% 

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

STUBO AB ska ha pågående eller 
antagna detaljplaner som 
möjliggör minst 100 nya 
bostäder 

100 st ≥100 st 

Företagsklimatet i Ulricehamns 
kommun ska förbättras i 
förhållande till föregående år 
 
 
 

Sammanfattande omdöme av 
företagsklimatet i kommunen 
enligt Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning 
 
 
Företagarnas sammanfattande 
omdöme av 
myndighetsutövningen i 
kommunen enligt SKR:s 
servicemätning Insikt (NKI) 
  

3,22 
 
 
 
 
 

67,9 
 
 

≥3,37 
(2022 års utfall) 

 
 
 
 

≥68,0 
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Attraktiv arbetsgivare 
I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och stärker de 
olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Målsättningar att öka det hållbara 
medarbetarengagemanget och att hålla den totala sjukfrånvaron på en låg nivå är här viktiga 
delar för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare. 

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2021 Målvärde 2023 

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

Sjukfrånvaro för kommunalt 
anställda i procent  7,5% Lägre än utfallet 

för 2022 i % 

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

Antalet medarbetare i 
genomsnitt med 
långtidssjukfrånvaro (mer än 59 
dagar)  

101,2 st 
Lägre än utfallet 
för 2022 i antal 
medarbetare 

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

Personalomsättningen i procent 
av första linjens chefer  10,5% Lägre än utfallet 

för 2022 i % 

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

Medarbetarengagemang (HME) 
totalt i Ulricehamns kommun – 
Totalindex  

77,6 
Index 

Högre index än 
utfallet för 2022 

Andelen heltidsarbetande ska 
öka 

Andelen heltidsarbetande 
månadsavlönade i procent 75,5% Högre än utfallet för  

2022 i % 
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Finansiella mål 
Det finns fyra finansiella mål avseende god ekonomisk hushållning i kommunkoncernen. Två 
av målen avser kommunen och två mål avser bolagen (UEAB och STUBO).STUBO AB och 
UEAB är de bolag i kommunkoncernen som har mest betydande ekonomisk omsättning och 
balansomslutning. Dessa bolags ekonomiska utveckling har därför betydelse för hela 
kommunkoncernens ekonomiska utveckling. 

Mål  Mått/mätetal  Utfall 2021 Målvärde 2023 

Det ekonomiska resultatet 
exklusive jämförelsestörande 
poster ska uppgå till minst 2,0 
procent av intäkterna från 
skatteintäkter och kommunal 
utjämning  

Det ekonomiska resultatet 
exklusive jämförelsestörande 
poster i procent av intäkterna 
från skatteintäkter och 
kommunal utjämning.  

7,1% ≥2,0% 

Kommunens nyupplåning för 
finansiering av investeringar ska 
uppgå till högst 540 mnkr 

Nyupplåning, mnkr 0 mnkr ≤540 mnkr 

STUBO AB ska generera en 
avkastning på minst 5 procent på 
fastighetsinnehavets 
marknadsvärde  

Avkastning i procent på 
fastighetsinnehavets 
marknadsvärde.  

5,2% ≥5% 

UEAB ska generera en avkastning 
på minst 5 procent på totalt eget 
kapital  

Avkastning i procent på totalt 
eget kapital.   12,0% ≥5% 
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3 Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-
2025 

3.1 Driftbudget 

Budgetförutsättningar 2023 
Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant 
höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska hotet om stängda gasflöden har höjt risken 
för ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin.  

Kostnadsökningarna slår igenom på bred front. Nästan alla inköp i verksamheterna blir 
avsevärt dyrare. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna på livsmedel. 
Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var drivkraften bakom 
inflationsuppgången. På investeringssidan har byggkostnaderna stigit snabbt.  

Höjda pensionskostnader är också en faktor. Till en viss fördyring i och med det nya 
pensionsavtalet ska läggas en klart större fördyring genom den uppräkning som sker med 
inflationen. För Ulricehamns kommun innebär det en kostnadsökning på cirka 44 mnkr 
jämfört med vad som budgeterats för 2022. 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), som 
kom i slutet av augusti, visar i nominella termer på en relativt stark årlig 
skatteunderlagstillväxt på 4,4 – 4,9 procent för åren 2022-2025, vilket är en bra nivå. För 
Ulricehamns kommun innebär detta, beräknat på en befolkningsökning med 220 invånare, 
en prognostiserad ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag med 91,3 mnkr. I reala 
termer, med hänsyn tagen till kostnadsökningar, ser det dock betydligt värre ut. För 2023 är 
prognosen till och med negativ – att den reella köpkraften faller med nära 2 procent.  

Efter två resultatmässigt starka år går de flesta kommuner och regioner in i detta med ett 
positivt utgångsläge. Men den snabba och ganska drastiska försämringen av 
förutsättningarna, och då särskilt till 2023, blir ändå utmanande att hantera. För 
Ulricehamns kommuns del underlättas förutsättningarna 2023 av en utdelning från 
Ulricehamns Stadshus AB på 4,9 mnkr. Utdelningen härrör ursprungligen från en 
fastighetsförsäljning i dotterbolaget Näringsliv Ulricehamn AB.  

Då riksdagsval har genomförts i Sverige under hösten 2022, kommer regeringens 
budgetproposition presenteras senast i mitten av november 2022 varför denna inte har 
kunnat beaktas i detta budgetförslag. 

Uppräkning av de ekonomiska ramarna  
I budget 2023 kompenseras verksamheterna för ökade arbetskraftskostnader och ökade 
kostnader för ”övrig förbrukning”. Uppräkningen baseras på det prisindex för kommunal 
verksamhet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar per 25 augusti 2022. 
Arbetskraftskostnaderna beräknas öka med 3,1% medan kostnaderna för övrig förbrukning 
beräknas öka med 3,8%.  
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Ulricehamns kommun har i grunden en relativt stark ekonomisk ställning. Kommunen 
befinner sig nu i ett läge där verksamheterna i delårsbokslutet per den 31 augusti 
prognostiserar ett samlat överskott mot budget med 7,7 mnkr. 

Sammantaget kompenseras verksamheterna med 116,2 mnkr för nettokostnadsökningar i 
budget 2023 enligt tabell nedan.  

 

Beskrivning   Effekt 
2023 
(mnkr)    

Kompensation för nettokostnadsökningar Arbetskraftskostnadsökning 3,1% och prisökning 3,8% 59,2 

Ökade kostnader för pensioner Nytt pensionsavtal och inflationsuppräkning 44,1 

Justering för demografiska förändringar Sektor lärande 9,6 mnkr, sektor välfärd 4,3 mnkr 13,9 

Ökade räntekostnader Nyupplåning och omsättning av lån   3,0 

Minskade kostnader pga investeringar  Investeringar har ej genomförts enligt plan  -3,4 

Helårseffekt av tidigare utökningar Justering för engångssatsningar mm  -0,6 

Summa   116,2 

 

Utökade anslag 2023 
 
I förvaltningens förslag till utökade anslag har kostnader som härrör från tidigare fattade 
politiska beslut samt konstaterade volymökningar prioriterats. 

Sektor  
Effekt 

2023 
(mnkr) 

Välfärd Mini-Maria (systemsamarbete inom Kommunalförbundet) 0,3 

Lärande Volymökning särskolan, nytt avtal med Navet, samordnare skola 
arbetsliv (SSA), kompensation för kostnadsökningar för 
interkommunala ersättningar (IKE)  

6,7 

Kommunledningsstaben Överförmyndare i Samverkan, tjänsteperson i beredskap, 
partistöd, valsamordnare/utredare, visionsarbete 

1,6 

Summa   8,6 

 
Mot bakgrund av ovanstående utökas de ekonomiska ramarna från och med 2023. 
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Övriga anpassningar 
De ekonomiska förutsättningarna för 2023, med ett minskat realt kostnadsutrymme, 
kommer innebära extra höga krav på verksamheterna. Det ständiga kravet på kommunens 
olika verksamheter att hela tiden anpassa sig för att möta förändrade behov och nya 
förutsättningar innebär att det blir än mer viktigt att verksamhetsutveckling och 
effektiviseringsarbete bedrivs i den löpande verksamheten. Effekten av nödvändiga 
effektiviseringsåtgärder och de ständiga förbättringar som görs, hanteras på en övergripande 
nivå i förvaltningens förslag till budget. För att kunna genomföra budgetutökningar enligt 
ovan och uppnå ett resultat för god ekonomisk hushållning krävs effektiviseringar samt viss 
omfördelning av resurser inom det ekonomiska utrymme som gäller för 2023. Därför sänks 
de ekonomiska ramarna motsvarande cirka 2,3 procent av omsättningen, vilket motsvarar 
37,3 mnkr. 

Driftbudget 2023 per anslagsbindningsområde  
 

Belopp i mnkr 
 

  

Kommunstyrelsen -1 602,6 

Revision -1,5 

Gemensam IT-nämnd med Tranemo kommun 0,0 

Finansförvaltning/övrigt (intäkt) 1 637,8 

Årets resultat 33,7 

 

Ekonomisk plan 2024–2025 
 
Beräknade kostnadsökningar 2024–2025 
I den ekonomiska planen för åren 2024 och 2025 har en uppräkning skett för beräknade 
kostnadsökningar med utgångspunkt från SKR:s antaganden om löne- och 
kostnadsutvecklingen de aktuella åren. I den ekonomiska planeringen ingår också kostnader 
för förväntad helårseffekt av prioriteringar enligt ovan. 
 

Kostnadsökningarna beräknas uppgå till cirka 92 mnkr år 2024 och 84 mnkr år 2025.  
 
Belopp i mnkr  

2024 2025 

Lönekostnadsökningar 45,0 33,0 

Prisökningar och indexeringar netto 23,2 25,2 

Demografiska förändringar (preliminärt) 10,0 10,0 

Kostnadsökningar till följd av investeringar 11,0 15,0 

(avskrivningar och räntekostnader)   

Övriga driftskostnadsökningar till följd av investeringar 3,0 3,0 

Summa 92,2 86,2 
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Finansförvaltningen 2024–2025 
Den ekonomiska planen för åren 2024 och 2025 bygger på en beräkning av skatter och 
utjämning baserad på SKR:s senaste skatteunderlagsprognos (SKR cirkulär 22:28, 2022-08-
25). Beräkningarna är baserade på antagandet att kommunens invånarantal ökar med cirka 
200 invånare år 2024 och 200 invånare år 2025.   

Finansnettot de kommande åren beräknas bli oförändrat trots en hög förväntad 
investeringstakt. På några års sikt bör räntenivån stiga och det kommer påverka negativt. 
Hög investeringstakt innebär att avskrivningskostnaderna beräknas öka. Nettointäkterna 
inom finansförvaltningen ökar med 71,0 mnkr år 2024 och 68,7 mnkr år 2025 (belopp i 
mnkr): 
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3.2 Investeringsbudget/investeringsplan 2023–2025  
*Projekt som ej är upphandlade markeras med x 

Projekt Fas 
 
 

Total 
utgift 

Ack 
utfall 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total 
2023 

-2025 

Sektor Service  
      

Fastighet  
      

Om- och tillbyggnad Vegby skola 4 30,0 4,7 19,0 
  

19,0 

Skola 7-9 i Timmele (projektering) 1   5,0   5,0 

Ny Skola 7-9 i övre Borgmästarehagen (projektering) 1   5,0   5,0 

Skola 7-9 Stenbocksskolan 1   5,0   5,0 

Renovering Tingsholmsgymnasiet  9,0 4,1 3,0   3,0 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 3 321,0 7,5 160,0 153,5  313,5 

Ny förskola Dalum 1 30,0   2,0 28,0 30,0 

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola Gällstad 1 x x x x x x 

Ombyggnation gruppbostad Nillas väg 1 x x x x x x 

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 1 x x x x x x 

Ny gruppbostad (Bergsäter) 1 x x x x x x 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov 3 x x x x x x 

Boende socialpsykiatri 1 x x x x x x 

Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan 1 9,0  0,5 8,5  9,0 

Stadsbibliotek 3 x x x x x x 

Simhall 1 x x x x x x 

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 1 x x x x x x 

Ishallen ventilation    2,5   2,5 

Räddningsvärn Liared    0,7   0,7 

Ekero brandskyddsåtgärder  
  

6,0   6,0 

Mobil reservkraft  
  

2,0 1,0  3,0 

Laddinfrastruktur    1,0 1,0 1,0 3,0 

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar  
  

5,0 5,0 5,0 15,0 

Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter  
  

20,0 20,0 20,0 60,0 

Diverse projekteringar    1,0 1,0 1,0 3,0  
 

      

Kultur och fritid  
      

Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn    1,4   1,4 

Lastmaskin Lassalyckan    0,7   0,7 

Belysning A-plan    1,6   1,6 

Skatepark, upprustning/renovering  
  

1,3 
  

1,3 

Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden  
  

0,4 0,3 
 

0,7 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar  
  

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

Pott för offentlig gestaltning  
  

2,4 4,6 2,6 9,6 

Inventarier stadsbibliotek  
   

16,0 
 

16,0 

Ny brygga i trä/betong i småbåtshamn     0,8  0,8 

Ny sarg B-hall      1,6 1,6 

Ny ismaskin      1,7 1,7 
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Projekt Fas 
 
 

Total 
utgift 

Ack 
utfall 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total 
2023 

-2025 

Kommunservice        

Utegym Ulricaparken    0,6   0,6 

Anläggning av grönytor och markutrusning vid 
Teslastationen 

   2,0   2,0 

Återplantering träd efter almsjuka    0,2 0,2  0,4 

Städmaskiner    0,2 0,2 0,2 0,6 

Parker och lekplatser    1,2 1,2 1,2 3,6 

Lekplatsrenovering    3,8 3,8 3,8 11,4 

Projektering och ombyggnad Grodparken/Stureparken    0,3 3,0 0,5 3,8 

        

Kost  
      

Diverse investeringar inom köksverksamheten  
  

1,0 1,0 1,0 3,0  
 

      

IT  
      

Investeringar i IT-utrustning  
  

22,7 20,6 20,0 63,3  
 

      

Sektor MSB        

Entré Ulricehamn    12,0 3,0  15,0 

Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan      10,0 10,0 7,0  27,0 

Markförvärv och/eller exploateringsverksamhet      20,0 20,0 20,0 60,0 

Genomförande av detaljplaner    9,4 10,0 11,5 30,9 

Gator, vägar och trafikåtgärder    16,5 14,9 10,4 41,8 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2    30,0 30,0 30,0 90,0 

Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3    3,5 18,5 15,0 37,0 

Utbyggnad av bostadsområde Lövåsen     2,0 20,0 22,0  
 

      

Sektor välfärd  
      

Välfärdsteknik    1,7 4,7 4,0 10,4 

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder    0,2 0,2  0,4 

Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov     2,5 2,5 5,0 

Inventarier ny gruppbostad (Bergsäter)     0,5  0,5 

Inventarier samverkanshus Gällstad      5,0 5,0 

Inventarier boende socialpsykiatri      0,5 0,5  
 

      

Sektor lärande  
      

Inventarier Vegby skola  
  

0,5 
  

0,5 

Svarv Tingsholmsgymnasiet    0,9   0,9 

Digitalisering skärmar förskola    0,9   0,9 

Inventarier ny skola F-6 Ulricehamn     12,6  12,6 

Inventarier förskola i Gällstad      1,2 1,2 

Inventarier ny förskola Dalum      0,8 0,8 
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Projekt Fas 
 
 

Total 
utgift 

Ack 
utfall 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total 
2023 

-2025 

Övrigt        

Diverse verksamhetsinventarier    4,5 4,0 4,0 12,5 

Ej kända projekt    3,0 3,0 3,0 9,0 

        

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2023–2025 

 1 603,5 76,7 603,9 708,0 475,0 1 786,9 

Prognos ombudgetering från 2022 årsbudget    100,0   100,0 

Total investeringsbudget/investeringsplan 2023–
2025 

   703,9 708,0 475,0 1 886,9 

Investeringsutgifter när det gäller mark- och 
exploateringsverksamhet medför intäkter vid försäljning. 
Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo kommun. 
Tranemo kommun finansiera cirka 36% 

       

        

        

 

Faser för beräkning av investeringsutgifter vid fleråriga lokalprojekt 

Förvaltningen använder fyra olika faser vid beräkning av investeringsutgifter för fleråriga 
lokalprojekt. Faserna är: indikationsfasen, bedömningsfasen, beräkningsfasen och 
genomförande. Nedan följer en kort beskrivning av de olika faserna: 

Indikationsfasen (1)  

I indikationsfasen utförs beräkningen på övergripande projektinformation vad avser 
mängder och baseras på schabloner. Till exempel antal barn, lägenheter, kvadratmeter. 

Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. 
Förstudie genomförs. 

Indikationen kan ha en differens uppemot 25–30% i relation till total investeringsutgift 
beroende på typ av projekt (ny-, om- eller tillbyggnad) och komplexitet. Detta under 
förutsättning att projektinformationen inte förändras. 

Bedömningsfasen (2) 

I bedömningsfasen genomförs förprojektering utifrån projektdirektiv. Skisser tas fram. 
Bedömningen utförs fortfarande genom schabloner men på mer precis information om 
utgiftsbetydande faktorer såsom mängd, kvalitet på mark, stomme, eventuellt förvärv med 
mera. 

Den projektspecifika informationen kompletteras med erfarenhetsdata från liknande projekt. 

Bedömningen kan ha en differens uppemot 15–25% i relation till total investeringsutgift 
under förutsättning att projektinformationen inte förändras. 
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Beräkningsfasen (3) 

I beräkningsfasen utförs beräkningen på mer detaljerad projektinformation. Projektering 
genomförs och kalkylhandlingar framtagna såsom exempelvis konstruktions- och 
systemhandlingar. 

Underlaget som tas fram ligger till grund för upphandling. 

Beräkningen kan ha en differens uppemot 10–15% i relation till total investeringsutgift under 
förutsättning att projektinformationen inte förändras. 

Genomförandefasen (4) 

Upphandling genomförs utifrån framtagna handlingar i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling och kommunens styrdokument. 

Den totala investeringsutgiften kan även inom denna fas komma att förändras på grund av 
ändring-, tillägg- eller avgåendeutgifter (ÄTA-utgifter). Exempelvis genom nya krav på 
gestaltning, tillägg såsom fler grupprum eller oförutsedda faktorer. 

 

Kommentarer investeringsbudget/investeringsplan 2023–2025 

 

Om- och tillbyggnad Vegby skola 
Ombyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler som stödjer 
personal och elever. En långsiktig helhetslösning för skolan har eftersträvats i projekteringen. 
Bristerna i lokalerna består framför allt av för litet personalutrymme. Det saknas kontor för 
personal och arbetsplatser för lärare. Bibliotek saknas då rummet var nödvändigt att göras 
om till klassrum. Skolsköterskans rum ej ändamålsenligt. Samtalsrum för kurator saknas. 
Kök förändras från mottagningskök till tillagningskök samt utbyggnad av matsal på grund av 
storlek och layout.  

Projektet är i genomförandefasen (4). Det är en totalentreprenad. Byte av 
ventilationsanläggning ingår.  

 

Skola 7–9 i Timmele (projektering) 
Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två 
högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Lokalerna i Timmele är i dåligt skick och i 
stort sett ursprungligt skick från 1980. Behovet att skapa fräscha och anpassade lokaler är 
stort. Projektering behöver prioriteras så att ombyggnad eller nybyggnad kan genomföras i 
närtid.  

Projektet är i indikationsfasen (1). 
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Nya skola 7–9 i övre Borgmästarehagen 
Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två 
högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Beslut har tagits om placering av skolorna i 
centralorten. En vid Stenbocksskolan och den andra i övre Borgmästarehagen. Projektering 
behöver prioriteras så at nybyggnation kan genomföras i närtid.  

Projektet är i indikationsfasen (1).  

 

Skola 7–9 Stenbocksskolan 
Utredning om framtidens högstadieskolor pågår i enlighet med inriktningsbeslut om två 
högstadieskolor i centralorten och en i Timmele. Beslut har tagits om placering av skolorna i 
centralorten. En vid Stenbocksskolan och den andra i övre Borgmästarehagen. Utredning 
pågår om ny- eller ombyggnation på Stenbocksskolans område.  

Projektet är i indikationsfasen (1).  

 

Renovering Tingsholmsgymnasiet 
Investeringen möjliggör att förbättra skicket på lokalerna och skapa ett mer attraktivt 
gymnasium. Ytskikt kommer att förnyas i stor utsträckning men en stor del utgörs av 
akustik- och belysningsåtgärder. Åtgärderna har tagits fram i samråd med gymnasiet och 
vissa kompletteringar har fastighet lagt till. 

 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram till den står klar hyrs tillfälliga lokaler vid 
Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Projektet har påbörjats genom att arkitekt upphandlats 
så att förprojekteringen kan komma igång. Behovet är en skola för 555 elever inkluderat en 
särskola för 30 elever. Placering i Sanatorieskogen.  

Projektet är i beräkningsfasen (3). Projektering pågår. Första kalkyl framtagen på 
programhandlingar. Idrottshall för matchspel samt läktare och tillhörande entré ingår i 
projektet. Dessa delar ingår inte i funktionsprogrammet för skolan.  

Projektet beräknas vara klart under andra halvåret 2o24.  

 

Ny förskola Dalum 
Förskolan i Dalum planeras för en flytt till lokaler hos Stubo som ska byggas om. Detta 
kommer att innebära en utökning med 40 platser och kommer att möta behovet i området.  

Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under slutet av 2025.  
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Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 
Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnation av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar. Projekteringen utgår från ett behov 
om 60 boenden och förskola för 120 barn, vilket är en ökning från 45 boenden och 100 barn. 
Befintliga förskolor i Gällstad avvecklas. Detaljplan är beslutad men överklagad.   

Projekteringen behöver göras om i de delar som berörs av belysning och badrum. 
Dygnsrytmbelysning ska ersätta nuvarande lösning. Badrum ska inredas med funktionell 
inredning som höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för 
personalen.  

Projektet är i indikationsfasen (1). Total yta är cirka 8 300 kvadratmeter inklusive vind. 
Projektet beräknas vara klart under 2024.  

 

Ombyggnation gruppbostad Nillas väg och Karlslätt 
Om- och tillbyggnad av fyra äldre gruppbostäder är planerad och delvis genomförd. Syftet är 
att göra dem attraktiva och ändamålsenliga enligt dagens krav på bostäder enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fållornavägen har färdigställts och 
Markuslyckedreven färdigställs under våren 2023. Projekten är i indikationsfasen (1) och 
beräknas vara klara under 2024.  

 

Ny gruppbostad (Bergsäter) 
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS på 6 platser. Planerad att ligga på Bergsäter. Ett 
område som detaljplaneras för bostäder, äldreboende, förskola med mera.  

Projektet är i indikationsfasen (1). Gruppbostaden planeras inrymma 6 lägenheter. Total yta 
är cirka 600 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2024.  

 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov 
Antalet platser för särskilt boende i Ulricehamns tätort behöver utökas. Ryttershov kommer 
efter nybyggnationen att inrymma 85 lägenheter för 89 boende. Utökning med 18 lägenheter. 
Ombyggnad av befintligt G-H-hus, rivning av A-F-hus och nyproduktion av 9 nya 
avdelningar. Kommer att byggas i etapper för att möjliggöra kvarboende. 

Dygnsrytmbelysning ska installeras. Badrum ska inredas med funktionell inredning som 
höjer brukarens självständighet och därigenom förbättrar arbetsmiljön för personalen.  

Projektet är i beräkningsfasen (3). Ombyggnationen omfattar cirka 3 000 kvadratmeter och 
nyproduktionen 7 400 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2025.  
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Boende socialpsykiatri 
Behov av ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på 
Jönköpingsvägen 2. Bedöms vara svårt att hitta en liknande byggnad som kommunen kan 
hyra. 

Projektet är i indikationsfasen (1). Antal lägenheter är som två stycken gruppbostäder LSS. 
Cirka 1 000 till 1 200 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart under 2025.  

 

Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan 
Investeringen möjliggör att befintlig entré med tillhörande reception kan utvecklas för att 
kunna arbeta på ett mer professionellt sätt. Det är framför allt arbetsmiljö, säkerhet och 
tillgänglighet som motiverar en ombyggnad.  

Förvaltningsbyggnaden har många arbetsplatser och konferenslokaler. Receptionen är en 
central punkt som besökare och medarbetare passerar i en strid ström under dagen. 
Nuvarande placering av reception ger svårigheter att möta kund som är på besök eller 
konferensdeltagare. I receptionens uppdrag finns att se till att besökare skriver in sig i huset 
på en besökslista. Många går förbi eller tar trappan direkt upp till våning 2, vilket gör att 
antalet personer som befinner sig i huset är oklart vid en eventuell evakuering. Avsikten med 
denna investering är också att höja säkerheten för medarbetare på Höjdgatan genom att få 
kontroll på att inte någon obehörig tar sig in och rör sig fritt i byggnaden. Säkerheten för de 
anställda i receptionen är idag kraftigt begränsad. Överfallslarm och reträttväg vid eventuella 
överfall eller hot finns inte.  

Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under 2024.  

 

Stadsbibliotek 
Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och 
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och 
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet. Arkitekttävling genom 
förnyad konkurrens genomförd våren 2019. Projektering pågår. 

Projektet är i beräkningsfasen (3) och är i slutet av projekteringen. Total yta är 2 700 
kvadratmeter. Investeringsutgiften baseras på gjord kalkyl och inkluderar förvärv av 
fastighet. Projektet beräknas vara klart under 2024.  

 

Simhall 
Bassängens betongkonstruktion är ej tät. Utöver renovering av bassäng behöver något göras 
åt tak, fasad, entré, kök och cafeteria, fönster, ytter- o innerdörrar. Teknik och ventilation är 
sedan 1983. Utredning av betongkonstruktion genomförd. Utredning av övriga 
byggnadsdelar genomförd eftersom de varit hårt utsatta för fukt inifrån. Förstudie med 
alternativ till att bygga om genomförd våren 2019. Ny simhall bör byggas. 
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Projektet är i indikationsfasen (1). Nästa steg är att utföra systemhandlingar och därefter 
bygghandlingar. Investeringsutgiften är uppdaterad med en risk på cirka 20% av tidigare 
investeringsutgift, vilket är i enlighet med gjord utredning. Projektet beräknas vara klart 
under 2026.  

 

Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 
Placeringen av nuvarande brandstation är omöjlig då hänsyn måste tas till framtida 
trafiksituation och tätortens behov av nya bostäder. Den gamla stationen lever inte upp till 
dagens krav och byggnadens tekniska livslängd är mycket begränsad. 

Projektet är i indikationsfasen (1) och beräknas vara klart under 2026.  

 

Ishallen ventilation 
Investering som möjliggör åretruntöppet av ishallen. I samband med detta behöver en bra 
funktion på en idag dåligt fungerande värmefördelning i hallen säkerställas. Idag nyttjas inte 
hela värmekapaciteten från kylmaskinen, så en stor del av energin släpps ut i 
kondensorfläkten på taket. Denna överskottsenergi kan användas för att värma hallen istället 
för med elvärmebatteriet.  

 

Räddningsvärn Liared 
Byggnaden uppfördes för ungefär 20 år sedan utan VA-anläggning och personalutrymme 
utan dusch. Detta är ett arbetsmiljöproblem som enligt Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF) måste åtgärdas. En projektering är genomförd. 
Investeringen är tänkt att betalas av räddningstjänsten som ett hyrestillägg på befintligt 
avtal.  

 

Ekero brandskyddsåtgärder 
Investeringen möjliggör ombyggnad av brandfunktioner, ventilationssystem samt ny 
boendesprinklerinstallation enligt föreläggande från SÄRF daterad 2019-06-05. Det är 
nödvändigt att bygga om ventilationsfunktioner i samband med installation av 
boendesprinkler. SÄRF har givit kommunen anstånd med föreläggande till senast 2023-06-
30. Projektering hösten 2022 samt upphandling och installation första halvåret 2023.  

 

Mobil reservkraft 
Två mobila reservkraftaggregat upphandlas under 2022. Under 2022 påbörjas även 
projektering av elinstallationer i de byggnader som ska förberedas för anslutning av de 
mobila reservkraftaggregaten. Från 2023 genomförs ombyggnad av elinstallationerna i dessa 
prioriterade byggnader. 
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Laddinfrastruktur 
Nya krav från Boverket i nyproduktion men även i befintliga verksamhetsfastigheter. I de 
befintliga ska det finnas minst en laddningspunkt om det finns över 20 parkeringsplatser. 
Kommunen behöver ta fram en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur. Tanken är att 
projektera fram ett underlag för installation i befintliga fastigheter under 2023 och därefter 
påbörja upphandling och installation. 

 

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar 
Energieffektiviserande åtgärder i byggnader som medför energibesparingar under lång tid 
och samtidigt höjer den tekniska statusen i kommunens byggnader. Hit hör investeringar i ny 
ventilation med hög återvinningsgrad, värmepump, injustering av värmesystem, LED-
belysning och tilläggsisolering. 

Tillgänglighetsanpassningar utifrån beredningen för delaktighet. Inventering av kommunens 
fastigheter är genomförd. Lagändringen som trädde i kraft 2015 innebär att bristande 
tillgänglighet är en form av diskriminering. Brister framgår av inventeringen och måste 
åtgärdas. Tanken är att genomförandet av åtgärderna ska pågå löpande. Kalkyler kommer att 
tas fram för att kunna bedöma omfattningen och därigenom kunna avgöra hur mycket medel 
som behöver avsättas. 

 

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 
Från och med räkenskapsår 2015 tillämpas komponentavskrivning av Ulricehamns kommun. 
Om en fastighets/byggnads betydande delar har väsentligt olika nyttjandeperioder måste en 
fastighet/byggnad delas upp i komponenter. Tillkommande komponenter och utbyte av 
komponenter ska läggas till anskaffningsvärdet. Eventuellt återstående restvärde på en ersatt 
komponent ska då skrivas ned. Löpande underhåll ska kostnadsföras. Planerat underhåll, 
som inte redovisas som komponent, avser i första hand målningsunderhåll, markarbeten och 
underhåll av tekniska installationer.  

 

Diverse projekteringar 
Hos verksamhet fastighet finns numera två projektledare som ska finansieras med de medel 
som beviljas för byggprojekten. Det uppstår även andra mindre projekt som inte är 
budgeterade. 

 

Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn 
Nuvarande bryggor med enbart träkonstruktion i småbåtshamnen, kräver 
ett kontinuerligt utbyte för att garantera standard och säkerhet för nyttjarna. 
Brygghanteringen med i och upptagning inför varje säsong är dessutom både arbetskrävande 
och dyr ur driftsynpunkt. Den förkortar livslängden på framförallt flytelementen, men även 
träkonstruktionen i sig. Förvaringsmöjligheterna under icke säsong blir dessutom alltmer 
begränsade. Livslängden på trä/betong eller enbart betongbryggor beräknas till 30 respektive 
60 år. Nuvarande träbryggor är cirka 10–12 år.  
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Lastmaskin Lassalyckan 
I takt med att området utvecklas med fler aktivitetsytor i kombination med behovet att 
underhålla och sköta driften av befintliga anläggningar och verksamheter är det mer 
kostnadseffektivt att verksamheten förfogar över en egen lastmaskin under 2023. Den kan 
nyttjas i den dagliga driften vid bortkörning av snö från isvården, vid vinterskötsel av 
fotbollsplanerna, underhållet av det omfattande ledsystemet i friluftsområdet samt för 
framtida utvecklings- och förändringsarbete i hela området. 

 

Belysning A-plan 
Nuvarande belysning är undermålig. En ljuskonsult bör titta på belysningen 2023 samt byta 
ut till LED.  

 

Skatepark, upprustning/renovering 
Skateparkens underlag är slitet och inte anpassat för att åka skateboard på. Även trähindren 
är slitna och behöver bytas ut 2023.  

 

Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden 
Behövs kontinuerliga reinvesteringar för att bibehålla kvalitet och säkerhet för besökare vid 
friluftsbad. Bryggornas flytelement behöver kontinuerligt ses över och dåliga delar bytas ut, 
eller helt ersättas med nya. Nya flytelement har också ett skalskydd så att microplaster, inte 
hamnar i vattendrag. Livräddnings- och lekutrustning i huvudsak utanför centralorten. 

 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar 
Utbyte av traktor på Lassalyckan, cirka 0,5 mnkr. Den befintliga traktorn är nu fyra år 
gammal och har börjat bli sliten i framvagnen då den tar mycket stryk vid snöskottning av 
fotbollsplanerna. Komplettera vandringsleder utanför centralorten med bland annat 
vindskydd och grillplatser, cirka 0,3 mnkr. Byta ut redskap och förbättra lekplatser på de 
kommunala badplatserna i syfte att höja attraktiviteten, cirka 0,2 mnkr. Detta görs i 
samarbete med de föreningar som sköter badplatserna.  

 

Pott för offentlig gestaltning 
Beräknas utifrån vilka investeringar som ska göras årligen. Enligt beslutad riktlinje för 
offentlig gestaltning (1%-regeln). 0,2 mnkr tas från investeringsbudgeten för att användas till 
inköp av konstkonsult, ta fram skisser, underhåll och drift med mera. Beloppet för offentlig 
gestaltning 2023 är beräknat till 2,6 mnkr. Från denna dras 0,2 mnkr, vilket ger 
investeringsutgiften 2,4 mnkr för offentlig gestaltning.  
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Inventarier stadsbibliotek 
Under 2025 köpa in inventarier till det nya stadsbiblioteket. Bokhyllor på hjul, 
utställningsmöbler, kontorsmöbler, möbler till möteslokaler med mera. 

Ny brygga i trä/betong i småbåtshamn 
Kön för att erhålla en plats i kommunens småbåtshamn blir allt längre. Den kan delvis 
tillskrivas effekterna av pandemin, men den förutan, skulle väntetiden för en båtplats var 
flera år i relation till tillgång och efterfrågan. Tanken är att lägga i en ny brygga norr om 
befintliga bryggor vid Nämndhuset som med en kapacitet på cirka 42 platser. Investeringen 
kan bli aktuell under förutsättning av att erforderliga miljötillstånd lämnas för åtgärden.  

 

Ny sarg B-hall 
Sargen i B-hallen bör bytas 2025. Den köptes 2013 begagnad och nu är det svårt att få 
reservdelar till den. Planen är att byta ut sargen i A-hallen och flytta den till B-hallen. Då 
erhålls en uppgraderad matchsarg med de nya reglerna på sarg i A-hallen. 

 

Ny ismaskin 
Nuvarande ismaskin är drygt 11 år gammal men i praktiken är den 15–16 år då den betjänar 
två ishallar. Maskinen har nu kommit till den förslitningsnivå då reparations- och 
underhållskostnaderna blir allt högre från år till år. Det är angeläget med en ny maskin till 
2025 för att garantera driftsäkerhet i anläggningen.  

 

Utegym Ulricaparken 
Befintligt utegym i Ulricaparken byggdes 2014. Slitaget har gjort att flertalet maskiner har 
behövts repareras och i några fall plockats bort för att minimera risken för skador. Det finns 
inte längre reservdelar till utrustningen. Utegymmet är ett uppskattat inslag i Ulricaparken.  

 

Anläggning av grönytor och markutrustning vid Teslastationen 
I samverkan med NUAB tas ett underlag fram för genomförande att iordningsställa en 
trivsam grön miljö runt Teslastationen i Vist.  

 

Återplantering träd efter almsjuka 
Under 2020 drabbades Ulricehamn hårt av almsjukan. Flera av de avverkade träden var 
placerade i parker på centrumytor, vilket har givit stora kala luckor. Träd är också en 
miljöförbättrare. Träd skapar ekosystemtjänster och är en förutsättning för biologisk 
mångfald i städer. De är bland annat vindutjämnande och temperatursänkande. Träden har 
dessutom ett stort rekreativt värde för människan och ökar människans välbefinnande. 
Förslaget innebär en återplantering på cirka 20 träd per år. En ökning av skötselinsatser 
förväntas för trädens första fem år, vilket beaktas i investeringskalkyl.  
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Städmaskiner 
Det pågår ett aktivt arbete med övergång från leasing till egen maskinpark. Utbytet beräknas 
att ske under några år. Utöver utbyten behövs fler maskiner i takt med att nya objekt 
tillkommer. Serviceavtal ska kopplas till inköpen vid upphandling, vilket beaktas i 
investeringskalkyl.  

 

Parker och lekplatser 
Årliga medel för upprustning och utveckling av parker samt utbyten av markutrustning i 
utemiljöer. Totalt finns 59 lekplatser på kommunal parkmark. Mindre upprustningar av 
lekplatser sker utifrån anmärkningar i den årliga säkerhetsbesiktningen. Som exempel kan 
nämnas: 

 Planering av träd utifrån miljöförbättringar och utveckla stadsträdspopulationen.  

 Inköp av utrustning för komplettering och utbyte av trasigt material.  

 Kompletteringar och utbyte av växtmaterial.  

 Renovering och utbyte av nedsliten parkutrustning.  

 Renovering av grusade parkvägar.  

 

Lekplatsrenovering 
En plan för renovering/utbyte har tagits fram för renovering av kommunens 59 lekplatser 
och förslaget är att tre lekplatser ska renoveras per år. Denna åtgärd kommer att behövas i 
många år för att de små kommuninvånarna ska få lekmiljöer att utvecklas i. 
Förskoleverksamheten involveras planeringsarbetet för att få med barnens perspektiv utifrån 
barnkonventionen.  

 

Projektering och ombyggnad av Grodparken/Stureparken 
I samarbete med sektor MSB arbetas ett underlag fram under 2023 för att sedan 
upprustning/ombyggnad genomförs under 2024–2025. I projektet ingår grönytor med träd 
och planteringar, markutrustning samt gångstråk till bro mellan Stureparken och 
strandpromenaden.  

 

Diverse investeringar inom köksverksamheten 
Investeringsmedlen kommer att användas till att förnya eller komplettera den utrustning 
som idag finns i köken. Den till exempel röra sig om diskmaskiner, kombiugnar, kokgrytor, 
kyl, frys samt packmaskiner.  
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Investeringar i IT-utrustning 
Investeringsmedlen används till löpande inköp avseende datorer, plattor och skrivare som 
hyrs ut till verksamheten i Ulricehamn och Tranemo. Dessutom investeras i teknisk 
infrastruktur för It-driften. Exempelvis servers, lagring, switchar och trådlösa accesspunkter.  

När det gäller den del som rör teknisk infrastruktur (TIS) ökar utgifterna 2023 med 20%.  

 

Entré Ulricehamn 
Medel för projektering utbyggnad av Entré Ulricehamn, Projektet är avhängt hur 
Trafikverket ställer sig till att kommunen tar över väghållaransvaret för del av sträckan.  

 

Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan 
Medel för projektering och ombyggnad för att tillgänglighetsgöra centrum samt ge möjlighet 
för verksamheter utmed Storgatan att anlägga uteserveringar. 

 

Markförvärv och exploateringsverksamhet 
Årligen avsätts medel för markförvärv och exploateringsverksamhet. Medlen ska användas 
för att utöka den kommunala markreserven för att möjliggöra planläggning av nya bostads- 
och verksamhetsområden samt mark för kommunal service.  

 

Genomförande av detaljplaner 
Årligen avsätts medel för genomförande av detaljplaner. Medlen används för att genomföra 
åtgärder på allmän platsmark som kommunen ansvarar för i framtagna detaljplaner.  

 

Gator, vägar och trafikåtgärder  
Årligen avsätts medel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder. Medel går årligen åt 
till att asfaltera gator samt för trafiksäkerhetsåtgärder där även statlig medfinansiering söks. 
Övriga medel används för specifika projekt som planeras och prioriteras i dialog med 
politiken.  

Medel för att asfaltera gator kommer efter en beläggningsinventering att öka de kommande 
åren för att åstadkomma en godtagbar standard på kommunens vägnät. 

Kommunen har erhållit bidrag genom det s.k. stadsmiljöavtalet och avser ombyggnad av 
Bogesundsgatan samt ny bro över Strandgatan. 

 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2 
Medel för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar såsom gata, gång- och 
cykelväg samt park- och naturmark.  
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Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3 
Medel för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar såsom gata, gång- och 
cykelväg samt park- och naturmark. 

 

Utbyggnad av bostadsområde Lövåsen 
Medel för projektering och utbyggnad av kommunala anläggningar såsom gata, gång- och 
cykelväg samt park- och naturmark. 

 
Välfärdsteknik 
Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och 
mobilitet. 2023 innefattar bland annat installation av larmsystem och låssystem på en 
gruppbostad som byggs om. 2024 och 2025 är beloppen högre med anledning av 
installationer av trygghetskameror, hotellås och larmsystem på Ryttershov, Gällstadgården 
samt nytt psykiatriboende.  

 
Inventarier ombyggnationer gruppbostäder 
Inventarier till om- och tillbyggnader av äldre gruppbostäder. 

 

Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov 
Inventarier till utökning av platser på vård- och omsorgsboende Ryttershov. 

 
Inventarier ny gruppbostad (Bergsäter) 
Inventarier till en ny gruppbostad. 

 
Inventarier samverkanshus Gällstad 
Inventarier till nytt vård- och omsorgboende i Gällstad.  

 
Inventarier boende socialpsykiatri 
Inventarier till ytterligare 12 lägenheter i ett boende liknande det som kommunen hyr på 
Jönköpingsvägen 2. 

 
Inventarier Vegby skola 
Inventarier till de nya lokalerna.  

 

Svarv Tingsholmsgymnasiet 
Inköp av en CNC-maskin (svarv) eftersom befintliga svarvar antingen är för gamla 
(ålderdomligt styrsystem) eller har funktionsfel (otillräcklig minneskapacitet). 
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Digitalisering skärmar förskola 
Idag saknas ett bra planeringsunderlag för barnens och personalens schemaläggning på de 
enskilda enheterna. Rektorerna har behov av ett verktyg som visar den faktiska och den 
planerade tiden för både barn och personal, För att kunna få till den verkliga tiden för barn 
och personal finns det en möjlighet i Edlevos modul; planering uppföljning förskola, att 
använda sig av en publik väggskärm. För att vara användarvänligt för både personal och 
vårdnadshavare att checka in digitalt önskas en skärmlösning på 22 tum med touch-funktion. 
Cirka 50 stycken skärmar planeras att köpas in.  

 
Inventarier ny skola F-6 i Ulricehamn 
Inventarier till de nya lokalerna.  

 
Inventarier förskola i Gällstad 
Inventarier till de nya lokalerna.  

 

Inventarier ny förskola i Dalum 
Inventarier till de nya lokalerna.  

Diverse verksamhetsinventarier 
Löpande anskaffningar till verksamheten. 

 
Ej kända projekt 
Medel för angelägna investeringar som aktualiseras under löpande budgetår. 
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3.3 Resultatbudget 
 

Belopp i mnkr Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Verksamhetens intäkter 250,9 235,8 249,7 256,4 263,3 

Verksamhetens kostnader -1 658,8 -1 712,0 -1 838,2 -1 919,3 -1 990,5 

Avskrivningar -78,6 -74,0 -80,0 -88,0 -98,0 

   
  

  

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1 486,5 -1 550,2 -1 668,5 -1 750,9 -1 825,2 

 
      

  

Skatteintäkter 1 157,7 1 216,5 1 255,5 1 310,7 1 369,5 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

414,4 434,1 441,9 457,7 467,6 

Finansiella intäkter 21,8 11,6 19,4 18,0 21,0 

Finansiella kostnader -4,0 -23,7 -14,6 -20,0 -25,0 

   
  

  

ÅRETS RESULTAT 103,4 88,3 33,7 15,5 7,9 
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3.4 Finansieringsbudget 
 

Belopp i mnkr Utfall 
2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
  

  
  

Årets resultat 103,4 88,3 33,7 15,5 7,9 

Ej rörelsekapitalpåverkande poster mm 65,5 74,0 80,0 88,0 98,0 

Summa tillförda medel 168,9 162,3 113,7 103,5 105,9 

   
  

  

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
  

  
  

Nettoinvesteringar mm -113,9 -257,3 -413,0 -554,0 -487,5 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-113,9 -257,3 -413,0 -554,0 -487,5 

   
  

  

Övrigt kassaflöde -48,7 95,0 299,3 450,5 381,6 
   

  
  

ÅRETS KASSAFLÖDE 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.5 Balansbudget 
 

Belopp i mnkr Utfall 
211231 

Prognos 
221231 

Budget 
231231 

Plan 
241231 

Plan 
251231 

TILLGÅNGAR      

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Immateriella anläggningstillgångar 3,5 2,0 2,8 2,0 1,5 

Materiella anläggningstillgångar      

-Mark, byggnader och tekniska 969,5 942,0 1 042,0 1 272,0 1 532,0 

-Maskiner och inventarier 74,0 90,4 95,4 125,4 175,3 

-Övriga materiella anläggningstillgångar 107,7 250,0 400,0 440,0 480,0 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 151,2 1 282,4 1 537,4 1 837,4 2 187,3 

Finansiella anläggningstillgångar 899,1 964,4 1 075,4 1 225,4 1 455,4 

Summa anläggningstillgångar 2 053,8 2 248,8 2 615,6 3 064,8 3 644,2 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 2,6 2,5 2,3 2,1 2,0 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

-Förråd/lager 11,4 9,6 9,1 4,5 3,5 

-Fordringar 102,3 112,5 114,6 105,3 105,0 

-Kassa och bank 209,7 80,0 80,0 80,0 80,0 

Summa omsättningstillgångar 323,4 202,1 203,7 189,8 188,5 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 379,8 2 453,4 2 821,6 3 256,7 3 834,7 
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 Utfall 
211231 

Prognos 
221231 

Budget 
231231 

Plan 
241231 

Plan 
251231 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

          

Eget kapital      

-Årets resultat 103,4 88,3  33,7 18,5 12,9 

-Resultatutjämningsreserv 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 

-Övrigt eget kapital 1 357,0 1 460,4 1 548,7 1 582,4 1 600,9 

Summa eget kapital 1 511,8 1 600,1 1 633,8 1 652,3 1 665,2 

      

Avsättningar      

-Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

14,9 14,7 15,3 15,7 15,6 

-Andra avsättningar 30,2 16,5 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar 45,1 31,2 15,3 15,7 15,6 
 

          

Skulder      

Långfristiga skulder 574,0 533,2 832,4  1 279,9 1 656,5 

Kortfristiga skulder 248,9 288,9 340,1 308,8 497,4 

Summa skulder 822,9 822,1 1 172,5 1 588,7 2 153,9 
 

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

2 379,8 2 453,4 2 821,6 3 256,7 3 834,7 
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4 Koncernen 

4.1 Avkastningskrav på bolagen med mera 
I ägardirektiven för bolagen anges att avkastning, utdelning, justeringar för marknadsmässig 
ränta med mera ska fastställas i samband med budget. För budgetåret 2023 fastställs dessa 
enligt följande: 
 
Ulricehamns Stadshus AB 

Avkastning 
Inget avkastningskrav ställs på bolaget. 

Utdelning 
Ett utdelningskrav om 4,9 mnkr ställs på bolaget. Eventuell övrig avkastning balanseras i 
bolaget. 

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga 
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern 
kontokredit. 

Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Energi AB. 
 
Stubo AB 

Avkastning 
Bolaget ska generera god totalavkastning dels genom att stärka det årliga ekonomiska 
resultatet, och dels genom att förvalta bolagets fastigheter så att det sker en tillväxt av 
marknadsvärdet på fastighetsbeståndet. 

Bolaget ska över tid generera en avkastning om fem procent på fastighetsinnehavets 
marknadsvärde. 
 

Med avkastning på fastighetsinnehavets marknadsvärde avses årets resultat, exklusive 
räntekostnader och avskrivnings-/nedskrivningskostnader, i relation till det genomsnittliga 
marknadsvärdet under perioden. 

Utdelning 
Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Avkastningen balanseras i bolaget. 

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,4% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga 
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utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern 
kontokredit. 

Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
 
Ulricehamns Energi AB 

Avkastning 
Marknadsmässigt avkastningskrav fastställs baserat på 5% av totalt eget kapital enligt 2021 
års bokslut. Omräknat för latent skatteskuld innebär detta att bolagets totala egna kapital 
(justerat eget kapital) vid bokslutet 2021 har uppgått till cirka 430 mnkr. Detta innebär att 
bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt år 2023 ska uppgå till lägst 21,5 mnkr. 

Utdelning och koncernbidrag 
Fastställs till att koncernbidrag lämnas med 11,5 mnkr. (2022: 9,4 mnkr). Resterande 
avkastning balanseras i bolaget. 

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga 
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern 
kontokredit. 

Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. 
 
Näringsliv Ulricehamn AB 

Avkastning 
Inget avkastningskrav ställs på bolaget. 

Eget kapital uppgår i bokslut 2021 till cirka 13,1 mnkr. 

Utdelning 
Inget utdelningskrav ställs på bolaget. Eventuell avkastning balanseras i bolaget. 

Avgift för marknadsmässig ränta samt borgensavgift 
Fastställs till 0,2% på lån som upptagits av bolaget genom kommunens internbank eller 
genom annan part. Denna kostnad debiteras löpande och baseras på den genomsnittliga 
utlåningen till bolaget, med utgångspunkt från eventuella reverser och utnyttjad intern 
kontokredit. 

Övrigt 
Övriga centrala kostnader debiteras efter faktiskt nedlagd tid. Bolagets verksamhet 
finansieras i huvudsak med koncernbidrag som erhålls från Ulricehamns Energi AB. 
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4.2 Finansieringsramar 
I samband med budget fastställer kommunfullmäktige en årlig limit för kommunkoncernens 
totala upplåning. Limiten fördelas till Ulricehamns kommun och kommunens bolag via 
kommunens internbank. 

Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut om finansieringsramar för 2022: 
 

Limit koncernkonto 
2022 (mnkr) 

Ulricehamns Energi AB 365,0 
Stubo AB 415,0 
NUAB 3,0 
Ulricehamns kommun* 325,0 
Ulricehamns Stadshus AB 86,0 
Brf Parkgården 46,0 
Summa 1 240,0 

 
 
Nyupplåning och omsättning av lån till och med 2023-12-31  
Aktuell låneskuld per 2022-09-30 för samtliga bolag inom koncernen och Brf Parkgården 
uppgår till 706,9 mnkr. Eftersom kommunen lånar ut egna medel och likvida medel från 
NUAB om 135,5 mnkr till bolagen uppgår kommunkoncernens totala låneskuld till 571,4 
mnkr. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar till och med 2023-12-31 innebär att 
kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunkoncernens skulder, med 
totalt 579,6 mnkr till och med 2023-12-31. 
 
Kommunfullmäktiges beslut om finansieringsramar innebär även att kommunstyrelsen 
under år 2023 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån 
som förfaller till betalning inom kommunen, samtliga bolag inom koncernen och Brf 
Parkgården. 
 

 
Limit på koncernkonto 
2023 (mnkr) 

Aktuell låneskuld 2022-09-
30 

Ram för nyupplåning till 
och med 2023-12-31 

Ulricehamns Energi AB 433,0 255,3  
Stubo AB 415,0 321,8  
NUAB* 3,0 -7,7  
Ulricehamns kommun* 168,0 -127,8  
Ulricehamns Stadshus AB 86,0 86,0  
Brf Parkgården 46,0 43,8  
Summa 1 151,0 571,4 579,6 

 
* Utlåningen 2022-09-30 överstiger inlåningen med 135,5 mnkr. 
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4.3 Resultatbudget för koncernen Ulricehamns 
Stadshus AB 2023 

  
Stadshus AB STUBO UEAB NUAB KONCERNEN 

Belopp i tkr 
 

  
 

  

Rörelsens intäkter  412 93 624 335 310 960 430 306 

Rörelsens kostnader  -612 -87 700 -300 965 -10 460 -399 737 
  

  
 

  

Rörelseresultat -200 5 924 34 345 -9 500 30 569 
  

  
 

  

Finansiella poster: 
 

  
 

  

Ränteintäkter  0 200 40 0 240 

Räntekostnader -1 800 -6 413 -4 900 0 -13 113 
  

  
 

  

Resultat efter 
finansiella poster 

-2 000 -289 29 485 -9 500 17 696 
  

  
 

  

Bokslutsdispositioner 
 

  
 

  

Erhållna koncernbidrag 2 000   9 500 11 500 

Lämnade koncernbidrag 
 

 -11 500 
 

-11 500 

Obeskattade reserver 
 

 -17 885  -17 885 

Resultat före skatt 0 -289 100 0 -189 
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4.4 Budget 2023 
 

Ulricehamns Stadshus AB  

Ulricehamns Stadshus AB är ett av Ulricehamns kommun helägt aktiebolag. Ulricehamns 
Energi AB (UEAB), Stubo AB samt Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) är helägda dotterbolag 
till Ulricehamns Stadshus AB. 

Koncernens bolag ska i samverkan med kommunen arbeta för att realisera de mål och 
uppdrag som fastställs av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Bolagen ska aktivt 
medverka i arbetet för att befolkningsmålet ska kunna uppnås. 

Ulricehamns kommun är i en tillväxtfas. Utvecklingen av Rönnåsen, pågående och planerade 
nya bostadsområden är viktiga tillväxtfaktorer. 

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolagen ska i samråd söka 
lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. 

Koncernbidrag från UEAB beräknas för 2023 kunna erhållas med 11,5 mnkr varav  
9,5 mnkr kommer att överföras till NUAB. 

Det budgeterade resultatet före skatt 2023 uppgår till cirka -0,2 mnkr. 
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Resultatbudget 
 
Belopp i tkr Årsbokslut 

2021 
Prognos 

2022 

 
Budget 

2023     
  

INTÄKTER 
   

      
  

Försäljning 412 412 
 

412 

Övriga intäkter 0 0 
 

0 

SUMMA INTÄKTER 412 412 
 

412     
      
  

KOSTNADER 
   

      
  

Personalkostnader 0 0 
 

 0 

Övriga kostnader -647 -600 
 

-612 

SUMMA KOSTNADER -647 -600 
 

-612     
  

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -235 -188 
 

-200     
  

Summa avskrivningar 0 0 
 

0     
  

Summa rörelsekostnader -647 -600 
 

-612     
  

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -235 -188 
 

-200     
  

Finansiella poster 
   

  

     

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

0 4 900  0 

Ränteintäkter 0 0 
 

0 

Räntekostnader -257 -302 
 

-1 800 

Summa finansiella poster -257 4 598 
 

-1 800     
  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -492 4 410 
 

-2 000     
  

Koncernbidrag 
   

  

Erhållet koncernbidrag 1 082 500 
 

2 000 

Lämnat koncernbidrag 0 0 
 

0 

Summa koncernbidrag 1 082 500 
 

2 000     
  

RESULTAT FÖRE SKATT 590 4 910 
 

0 

Övriga bokslutsdispositioner -145    

Skatt -81        
  

RESULTAT EFTER SKATT 364 4 910  0 
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Balansbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023 
TILLGÅNGAR 

   
  

     

Anläggningstillgångar 
   

  

Immateriella anläggningstillgångar 0 0  0 

Materiella anläggningstillgångar 
    

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 0  0 

-Maskiner och inventarier 0 0  0 

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0  0 

Summa materiella anläggningstillgångar 0 0  0 

Finansiella anläggningstillgångar 286 275 286 275 
 

286 275 

Summa anläggningstillgångar 286 275 286 275 
 

286 275 
    

  

Omsättningstillgångar 
   

  

-Förråd/lager 0 0  0 

-Fordringar 183 150 
 

120 

-Kassa och bank 3 295 8 200 
 

3 301 

Summa omsättningstillgångar 3 478 8 350 
 

3 421 
    

  

SUMMA TILLGÅNGAR 289 753 294 625 
 

289 696 
    

  
    

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
   

  
    

  

Eget kapital 
   

  

-Bundet eget kapital 200 100 200 100 
 

200 100 

-Fritt eget kapital 2 977 3 341 
 

3 351 

-Årets resultat 364 4 910 
 

0 

Summa eget kapital 203 441 208 351 
 

203 451 

     

Obeskattade reserver 145 145  145 

Summa obeskattade reserver 145 145  145 

     

Skulder 
   

  

Långfristiga skulder 86 000 86 000 
 

86 000 

Kortfristiga skulder 167 129 
 

100 

Summa skulder 86 167 86 129  86 100 
    

  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

289 753 294 625 
 

289 696 
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Stubo AB 

Hyresförhandling för 2023 har ännu inte påkallats. Årets hyresförhandling utgår från 
trepartsöverenskommelsens beräkningsmodell och arbetssätt. Sveriges Allmännytta, 
Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Sverige har enats om grunderna för de årliga 
förhandlingarna. Förhandlingsåret 2023 är det första året de gemensamma grunderna för de 
årliga förhandlingarna kommer att användas. För att möta de kraftiga kostnadsökningarna 
samt det stora underhållsbehovet har bolaget behov av kraftigt höjda hyror men för denna 
budget har en höjning på 5,0% från och med 2023-01-01 bedömts som rimlig.  
 
Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder har beräknats till 98,5%. Bolaget har 
beräknat att 50% av de 44 lägenheterna på Stockrosvägen kommer att tomställas under året 
inför rivning och nybyggnation. Vakansen för lokaler beräknas till 0,8 mnkr då flera 
servicelokaler är outhyrda. Intäkter och kostnader för under året tillskapade lägenheter är ej 
beaktade i budgeten.  
 
Nedan återfinns kommentarer kring några av posterna i budgeten: 
 
Resultatet före skatt 2023 är budgeterat till -0,3 mnkr. Omsättningen beräknas uppgå till 
cirka 94 mnkr. Det egna kapitalet beräknas till cirka 165 mnkr och soliditet på 30%. 
Medelvärdet av soliditeten bland företag inom Sveriges Allmännytta år 2021 är 33% och 
företagsstorlek 100–1 999 där Stubo ingår är soliditeten 24%. Belåningsgraden för 
fastigheter, vilken är beräknad nettoskulden via koncernkrediten, beräknas till 65% (riket 
63%). Räntekostnaderna för 2023 är beräknade efter en medelränta på 1,9%, varav 
kreditkostnaderna uppgår till 0,4% för kommunens borgensåtagande. Räntan baseras efter 
ränteprognos daterad augusti 2022. Den genomsnittliga krediten under året beräknas per 
2023-12-31 uppgå till 352 mnkr. Pågående och kommande investeringar för 2023 ryms inom 
beviljad finansieringsram om 415 mnkr som är antagen av kommunfullmäktige. 
Avkastningen för perioden beräknas till 3,9%. Ett genomsnitt för åren 2016–2023 är 5,0%.  
 
Driftskostnader beräknas öka för fastighetsskötsel och administration med 5%, vatten och 
avlopp 7%, el 3–4%, renhållning 6% samt fjärrvärme 10–20% från och med 2023-07-01. 
Bolaget har ett rörligt elavtal och påverkas direkt av förändringar på elmarknaden och 
ökningen beräknas till 100%. Central administration beräknas högt även under 2023 för 
bland anat marknadsåtgärder. 
 
Underhållet beräknas uppgå till 16 mnkr. Underhållskostnaderna avser bland annat 
underhåll av bostäder och energieffektivisering. Byggkostnadsindex (BKI) för flerbostadshus, 
som avser årsförändringen av byggkostnaderna, har ökat med 13,8% i augusti 2022 (7,0% 
augusti 2021) och beräknas öka i hög takt även under 2023. Det kommer att bli nödvändigt 
under året att löpande prioritera om i liggande planer på grund av osäkerheter i leveranser 
till följd av komponentbrist samt ökade priser. Nivån på underhållet är dock avhängt på 
utfallet av årets hyresförhandling med Hyresgästföreningen. 

Detaljplanen för Stockrosen 1 möjliggör byggnation av cirka 90 lägenheter. I den första 
etappen uppförs nu två punkthus om totalt 54 hyreslägenheter och en lokal, vilka är 
färdigställda den 1 december 2022. Om efterfrågan är god kan ett tredje hus byggas i ett 
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senare skede. Planprocess för del två av Stockrosen 1 (övre delen av fastigheten) pågår. Även 
för området Karlslätt och "gamla torget i Dalum" pågår detaljplaneprocesser. En planprocess 
för byggnation av bostäder på den övre delen av fastigheten Stadsgränsen 2 kommer att 
inledas. Projektering för att bygga om en lokal till fyra lägenheter på Storgatan 36 pågår och 
förväntas färdigställas 2023.  
 

På Stockrosen 1, etapp två, planeras för rivning och nybyggnation. Arbetet med ändring av 
detaljplanen pågår. Förtätning och renovering av bolagets befintliga byggnader på Karlslätt 
planeras och ändring av detaljplanen pågår.  

 

Satsningen på ökad trygghet och trivsel i bostadsområdena fortsätter med ytterligare 
förbättringar i utemiljöer, översyn av belysningar såväl utomhus som i trappuppgångar och 
källare, installation av passersystem samt modernisering av tvättstugor. Arbetet med att 
minska energiförbrukningen i fastigheterna fortsätter med såväl åtgärder i byggnadernas 
klimatskal som åtgärder i fastigheternas värmesystem samt datoriserad driftövervakning. 

 

Ulricehamns kommuns positiva utveckling och befolkningstillväxt är grunden för en god 
efterfrågan på bostäder. Stubo AB kommer de närmsta åren att nyproducera lägenheter för 
att möta kommunens tillväxt. Även befintligt fastighetsbestånd kräver stora investeringar. 
Sammantaget innebär detta att bolaget går in i en investeringsintensiv period. I takt med 
investeringarna ökar även bolagets lånegrad och därmed blir ränte- och 
konjunkturutveckling tillsammans med utvecklingen på bostadsmarknaden avgörande 
faktorer för bolagets ekonomi på både kort och lång sikt. 
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Resultatbudget 
 

Belopp i tkr 
Årsbokslut 

2021 
Prognos 

2022 

 
Budget 

2023 
 
INTÄKTER 

   
  

    
  

Försäljning 79 877 82 863 
 

91 124 

Övriga intäkter 3 585 2 500 
 

2 500 

SUMMA INTÄKTER 83 462 85 363 
 

93 624 
    

  
    

  

KOSTNADER 
   

  
    

  

Personalkostnader -16 021 -16 502 
 

-17 327 

Övriga kostnader -47 298 -49 317 
 

-57 074 

SUMMA KOSTNADER -63 319 -65 819 
 

-74 401 
    

  

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 20 143 19 544 
 

19 223 
    

  

Avskrivningar -10 408 -10 830 
 

-13 300 

Summa avskrivningar -10 408 -10 830 
 

-13 300 
    

  

Summa rörelsekostnader -73 727 -76 649 
 

-87 701 
    

  

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 9 735 8 714 
 

5 923 
    

  

Finansiella poster 
   

  

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

6 542 0  0 

Ränteintäkter 61 100 
 

200 

Räntekostnader -1 510 -3 074 
 

-6 413 

Summa finansiella poster 5 093 -2 974 
 

-6 213 
    

  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 14 828 5 740 
 

-290 
    

  

Koncernbidrag 
   

  

Erhållet koncernbidrag 0 0 
 

0 

Lämnat koncernbidrag 0 0 
 

0 

Summa koncernbidrag 0 0 
 

0 
    

  

RESULTAT FÖRE SKATT 14 828 5 740 
 

-290 

Övriga bokslutsdispositioner 0  0 
 

 0 

Skatt -1 649    

     

RESULTAT EFTER SKATT 13 179 5 740  -290 
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Balansbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

TILLGÅNGAR 
   

  

     

Anläggningstillgångar 
   

  

Immateriella anläggningstillgångar 0 0  0 

Materiella anläggningstillgångar 
    

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 417 203 496 579  501 897 

-Maskiner och inventarier 2 391 1 614  2 277 

Övriga materiella anläggningstillgångar 20 887 2 000  42 000 

Summa materiella anläggningstillgångar 440 481 500 193  546 174 

Finansiella anläggningstillgångar 236  200 
 

200 

Summa anläggningstillgångar 440 717 500 393 
 

546 374 
    

  

Omsättningstillgångar 
   

  

-Förråd/lager 0 0  0 

-Fordringar 3 714 29 800 
 

3 500 

-Kassa och bank 0 0 
 

0 

Summa omsättningstillgångar 3 714 29 800 
 

3 500 
    

  

SUMMA TILLGÅNGAR 444 431 530 193 
 

549 874 
    

  
    

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
   

  
    

  

Eget kapital 
   

  

-Bundet eget kapital 52 529 52 529 
 

52 529 

-Fritt eget kapital 94 047 107 226 
 

112 966 

-Årets resultat 13 179 5 740 
 

-290 

Summa eget kapital 159 755 165 495 
 

165 205 

     

Obeskattade reserver 2 948 3 000  3 000 

Summa obeskattade reserver 2 948 3 000  3 000 

     

Skulder 
   

  

Långfristiga skulder 257 612 330 860 
 

351 849 

Kortfristiga skulder 24 116 30 838 
 

29 820 

Summa skulder 281 728 361 698  381 669 
    

  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

444 431 530 193 
 

549 874 
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Ulricehamns Energi AB 

Ulricehamns Energi AB befinner sig alltjämt i tillväxt med stigande efterfrågan på bolagets 
produkter. Nya områden tillkommer och förstärkning av befintliga anslutningar efterfrågas. 
Den positiva utvecklingen i Ulricehamns kommun påverkar investeringsnivån men även 
driftskostnaderna för bolaget. Under året förväntas leverantörspriserna på bland annat 
energi, metaller, plast och skogsråvara stiga kraftigt, men även komponenter som fordon och 
byggnationer. Kostnadsökningarna är i dagsläget inte fullt ut kända varför det är svårt att 
fullt ut kompensera sig för detta i de nu aviserade taxa-/prisjusteringarna till kund. 
Leveranstiderna från leverantörer förväntas fortsatt vara långa och osäkra. 

 

För att möta efterfrågan ingår i budgeten en fortsatt hög investeringsnivå för 2023–2025. 
Som exempel kan nämnas ombyggnad av gågatan, Rönnåsen 2 och utbyggnaden av 
Stadsskogen samt nytt område i Gällstad. Fritidshusområdet vid Mogden ska anslutas till 
VA-nätet samt arbete med ny vattentäkt i Högagärde fortsätter de kommande åren. Till detta 
kommer också nödvändiga förstärkningar av nuvarande elnät drivet av ökad efterfrågan. 
Arbetet med uppgradering till nya smarta elmätare pågår drivet av nya lagkrav. Dessutom 
finns behov av att bygga ut kontoret på Karlsnäsvägen på grund av trångboddhet. 

 

Visionen ”Bredband till alla” kvarstår och nu är målet att erbjuda 98% av kommunens alla 
hushåll och företag fiberanslutning till 2025. De områden som återstår befinner sig på 
landsbygden och anslutning till rimlig kostnad möjliggörs med hjälp av bidrag från Post- och 
telestyrelsen. Samtidigt med nedgrävning av fiber markförläggs också elnätets äldre 
luftledningar.  

 

Kommande Energi- och miljöcenter (EMC) som försenats flera år finns med i budgeten för 
kommande åren och kommer så göra tills nytt avloppsreningsverk kan tas i drift. Under 2023 
kommer arbetet att fortgå med byggnation av ny fjärrvärmepanna med tillhörande flisförråd 
samt personal- och teknikbyggnad. Parallellt pågår tillståndsprocessen för nytt 
avloppsreningsverk. 

 

Priset för vatten och avlopp höjs med i genomsnitt 0,4 öre/l, vilket motsvarar en höjning med 
cirka 7% varav avsättning till VA-fond för framtida investering i nytt avloppsreningsverk 
utgör 3%. Renhållningstaxan höjs i genomsnitt med 10 kr per månad. Det motsvarar en 
höjning med 6%. För elnätet beräknas från 2023-01-01 en preliminär höjning med 4%. För 
fjärrvärmen beräknas taxan från 2023-07-01 preliminärt höjas med 15%.  

 

Resultatet före skatt och bokslutsdispositioner beräknas uppgå till cirka 29,5 mnkr varav 11,5 
mnkr lämnas i koncernbidrag. Investeringsnivån för 2023 beräknas uppgå till 200,0 mnkr. 
Soliditeten sjunker och beräknas bli cirka 40%. Lånebehovet för 2023 beräknas öka till 433 
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mnkr med en tillkommande limit på 35 mnkr. Det genomsnittliga lånebehovet för 2023 
beräknas uppgå till 398 mnkr.  

 

Bolagets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med hög trivsel och frisknärvaro fortgår 
med såväl hälsoprojekt som trivselprojekt. För att möta efterfrågan på bolagets produkter har 
förstärkning av personalresurser skett successivt under 2022 även om några också kommer 
under 2023.  

 

UEAB fortsätter sin digitaliseringsresa och kommer att under 2023–2025 ta nästa steg då ett 
projekt för ett nytt GIS-system planeras att påbörjas. Även byggnation av internt 
kommunikationsnät och systemstöd för insamling av mätvärden kommer att påbörjas.  
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Resultatbudget 

 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

INTÄKTER 
   

  
    

  

Försäljning 268 926 297 490 
 

316 260 

Övriga intäkter 17 323 17 650 
 

19 050 

SUMMA INTÄKTER 286 249 315 140 
 

335 310 
    

  

KOSTNADER 
   

  
    

  

Personalkostnader -59 698 -66 200 
 

-75 390 

Övriga kostnader -132 063 -158 500 
 

-174 700 

SUMMA KOSTNADER -191 761 -224 700 
 

-250 090 
    

  

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 94 488 90 440 
 

85 220 
    

  

Avskrivningar -43 527 -44 900 
 

-50 875 

Summa avskrivningar -43 527 -44 900 
 

 -50 875 

     

Summa rörelsekostnader -235 288 -269 600 
 

-300 965 
     

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER 50 961 45 540 
 

34 345 
    

  

Finansiella poster 
   

  

Ränteintäkter 32 30 
 

40 

Räntekostnader -3 609 -2 200 
 

-4 900 

Summa finansiella poster -3 577 -2 170 
 

-4 860 
    

  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 47 384 43 370 
 

29 485 
    

  

Koncernbidrag 
   

  

Erhållet koncernbidrag 0 0 
 

0 

Lämnat koncernbidrag -10 000 -9 400 
 

-11 500 

Summa koncernbidrag -10 000 -9 400 
 

-11 500 
    

  

RESULTAT FÖRE SKATT 37 384 33 970 
 

17 985 
    

  

Övriga bokslutsdispositioner -37 250 -33 870  -17 885 

Skatt -20    
 

    

RESULTAT EFTER SKATT 114 100 
 

 100 
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Balansbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

TILLGÅNGAR 
   

  

     

Anläggningstillgångar 
   

  

Immateriella anläggningstillgångar 7 106 6 311  5 516 

Materiella anläggningstillgångar 
    

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar 779 543 834 639  965 938 

-Maskiner och inventarier 35 874 38 410  44 452 

Övriga materiella anläggningstillgångar 70 693 75 688  87 595 

Summa materiella anläggningstillgångar 886 110 948 737  1 097 985 

Finansiella anläggningstillgångar 142 142  142 

Summa anläggningstillgångar 893 358 955 190 
 

1 103 643 
    

  

Omsättningstillgångar 
   

  

-Förråd/lager 5 193 4 300  4 400 

-Fordringar 44 708 60 000 
 

80 000 

-Kassa och bank 75 10 
 

10 

Summa omsättningstillgångar 49 976 64 310 
 

84 410 
    

  

SUMMA TILLGÅNGAR 943 334 1 019 500 
 

1 188 053 
    

  
    

  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
   

  
    

  

Eget kapital 
   

  

-Bundet eget kapital 126 325 126 325 
 

126 325 

-Fritt eget kapital 10 872 10 986 
 

11 086 

-Årets resultat 114 100 
 

100 

Summa eget kapital 137 311 137 411  
 

137 511 

     

Obeskattade reserver 368 564 402 834  420 719 

Summa obeskattade reserver 368 564 402 834  420 719 

     

Skulder 
   

  

Långfristiga skulder 374 088 404 255 
 

553 823 

Kortfristiga skulder 63 371 75 000 
 

76 000 

Summa skulder 437 459 479 255  629 823 
    

  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

943 334 1 019 500 
 

1 188 053 
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Näringsliv Ulricehamn AB 

Utifrån rådande omvärldsfaktorer står bolaget inför ökade kostnader och ovissa 
kostnadsökningar som berör både personalkostnader och externa kostnader. Under 2022 har 
en central fråga varit kommunens företagsklimat och arbetet med en näringslivsstrategi, 
vilken nu är politiskt beslutad. Det medför en ökad ambitionsnivå på aktiviteter och ett 
intensifierat arbete med dessa frågor även under 2023. Arbetet görs tillsammans med 
kommunledningen och kommunens förvaltning. Inom besöksnäringen kommer arbetet med 
att få evenemangsstrategin beslutad att fortgå. I och med det kommer även arbetet för att 
evenemang ska arrangeras i kommunen intensifieras. Arbete med utvecklingen av 
Ulricehamns centrum kommer fortgå gemensamt med kommunen och Ulricehamns 
Cityförening.  

 

Omvärldsfaktorer som ökad inflation, ökade elkostnader och kriget i Ukraina har börjat 
påverka näringslivet. Det är en oviss framtid för många och flera företag ser en minskad 
tillväxt framåt som följd. Det innebär att NUAB hela tiden behöver vara uppdaterade på 
dagsläget då det svänger snabbt och olika för olika branscher. Än så länge är 
kompetensbristen fortfarande påtaglig på företagen. Digitaliseringen driver på industrins 
redan höga omställningstakt ytterligare, öppnar för nya affärsmodeller och gör andra 
överflödiga. Besöksnäringen och framförallt restaurangnäringen har svårt med 
återanställningar efter coronapandemin.   
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Resultatbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

INTÄKTER 
   

  
    

  

Försäljning 989 700 
 

910 

Övriga intäkter 0 50 
 

50 

SUMMA INTÄKTER 989 750 
 

960 
    

  
    

  

KOSTNADER 
   

  
    

  

Personalkostnader -5 129 -5 300 
 

-5 750 

Övriga kostnader -5 379 -4 000 
 

-4 500 

SUMMA KOSTNADER -10 508 -9 300 
 

-10 250 
     

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -9 519 -8 550 
 

-9 290 
    

  

Avskrivningar -246 -210 
 

-210 

Summa avskrivningar -246 -210 
 

-210 
    

  

Summa rörelsekostnader -10 754 -9 510 
 

-10 460 
    

  

RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER -9 765 -8 760 
 

-9 500 
    

  

Finansiella poster 
   

  

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 

3 358 0  0 

Ränteintäkter 0 0 
 

0 

Räntekostnader 0 0 
 

0 

Summa finansiella poster 3 358 0 
 

0 
    

  

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -6 407 -8 760 
 

-9 500 
    

  

Koncernbidrag 
   

  

Erhållet koncernbidrag 8 918 8 900 
 

9 500 

Lämnat koncernbidrag 
   

  

Summa koncernbidrag 8 918 8 900 
 

9 500 
    

  

RESULTAT FÖRE SKATT 2 511 140 
 

0 

Övriga bokslutsdispositioner 0   
 

 0 

Skatt 0    
    

  

RESULTAT EFTER SKATT 2 511 140  0 
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Balansbudget 
 

Belopp i tkr Årsbokslut 
2021 

Prognos 
2022 

 
Budget 

2023     
  

TILLGÅNGAR 
   

  

     

Anläggningstillgångar 
   

  

Immateriella anläggningstillgångar 0 0  0 

Materiella anläggningstillgångar 
    

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar  0  0 

-Maskiner och inventarier 1 302 1 080  870 

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0  0 

Summa materiella anläggningstillgångar  1302 1 080  870 

Finansiella anläggningstillgångar 5 5  5 

Summa anläggningstillgångar 1 307 1 085 
 

875 
    

  

Omsättningstillgångar 
   

  

-Förråd/lager 0 0  0 

-Fordringar  686 800 
 

800 

-Kassa och bank 13 628 8 472 
 

7 812 

Summa omsättningstillgångar 14 314 9 272 
 

8 612 
    

  

SUMMA TILLGÅNGAR 15 621 10 357 
 

10 357     
      
  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   
  

    
  

Eget kapital 
   

  

-Bundet eget kapital 300 300 
 

300 

-Fritt eget kapital 10 305 7 917  8 057 

-Årets resultat 2 511 140  0 

Summa eget kapital  13 116 8 357 
 

 8 357 

     

Obeskattade reserver 0 0  0 

Summa obeskattade reserver 0 0  0 

     

Skulder 
   

  

Långfristiga skulder 0 0 
 

0 

Kortfristiga skulder 2 505 2 000 
 

2 000 

Summa skulder 2 505 2 000  2 000 
    

  

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET 
KAPITAL 

15 621 10 357 
 

10 357 
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4.5 Investeringsbudget/investeringsplan 
koncernbolagen 2023–2025 

Projekt 
Belopp i mnkr 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Totalt 

 
Ulricehamns Energi AB 

    

Elnät 39,2 37,3 46,0 122,5 

Gatubelysning 1,5 1,5 0,0 3,0 

Fjärrvärme 64,4 10,7 6,3 81,4 

Fiber 8,9 6,0 5,3 20,2 

VA 63,7 51,8 49,5 165,0 

Service 14,1 15,1 8,5 37,7 

Miljö 2,2 11,5 2,8 16,5 

Övrigt 5,6 15,6 6,7 27,9 

  
    

Stubo AB 
    

Nybyggnation 
    

Förtätning Stockrosen 1, etapp 2   130,0 130,0 

Nybyggnation, Gällstad   22,0 22,0 

Ombyggnation och eventuell förtätning, Kullavägen Hökerum 
  

65,0 65,0 

Ombyggnation     

Ombyggnation lokaler till lägenheter 13,0   13,0 

Energieffektivisering 3,0 3,0 3,0 9,0 

Trygghetsskapande åtgärder och utemiljö  2,0 2,0 2,0 6,0 
Fastighetsförbättringar  15,0 15,0 15,0 45,0 
Ombyggnation centralorten; Karlslätt (etapp 1 och 2 av 4) 30,0 30,0 30,0 90,0 
     
TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2023–2025 262,6 199,5 392,1 854,2 
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Specifikation på investeringsobjekt överstigande 1 mnkr 

UEAB 
Avdelning Vad När Belopp (mnkr) 
Elnät Förstärkning Ulricehamns tätort 

Förstärkning utanför Ulricehamns tätort 
Vistaholm mottagningsstation 
Nya elmätare 
It-stöd Scadaystem 
Mottagningsstation Rönnåsen 
Ny traktorgrävare 

2023–2025 
2023–2025 
2024–2025 
2023–2024 
2024–2025 
2024–2025 
2024 

20,3 
10,0 
18,0 
23,5 
2,0 
31,0 
9,0 

Gatubelysning Större reinvesteringsprojekt 2023–2024 3,0 
Fjärrvärme Nya kunder och ledningsnät 

Nya fjärrvärmemätare och system 
2023–2025 
2023 

28,8 
50,1 

Fiber Villafiber (nyproduktion och efteranslutningar) 
Landsbygdsfiber 
IoT 
Internt driftsnät 

2023–2025 
2023–2025 
2023–2025 
2023–2025 

7,6 
7,3 
2,5 
2,8 

VA Nybyggnad Boråsvägen/Tegelbruksgatan 
Nybyggnad Gällstad 
Tryckstegring förstärkning Hester 
Gågatan 
Mogden VA-anslutning 
Ny vattentäkt Högagärde 
Nybyggnad Rönnåsen 2 
Fjärravlästa vattenmätare 
Filmning VA-ledningar 
Byte av brandposter 
Löpande saneringar 
Sanatorieskogen 
Vegby Villagata 
Nybyggnad Lövåsen 
Nitta Väpnarvägen 
Energi- och miljöcenter (EMC) 
Timmele Annestorpsvägen 
Bilar 
Köttkulla reservbrunn och sandfilter 
Strängsereds infiltration 
Ulricehamns ARV kapacitetsökning 

2023 
2023 
2023–2024 
2023–2025 
2023–2024 
2023–2024 
2023–2024 
2023–2025 
2023–2025 
2023–2024 
2023–2025 
2023–2024 
2023 
2023–2025 
2023 
2023–2025 
2024 
2023–2025 
2023–2024 
2025 
2023–2025 

1,5 
2,0 
1,3 
9,0 
18,5 
4,0 
10,0 
1,2 
1,2 
1,6 
30,1 
12,0 
1,4 
20,5 
1,0 
28,0 
2,0 
2,0 
1,5 
2,5 
1,5 

Miljö ”Ge och ta”-byggnad 
Maskinhall 
Flispanna 

2024 
2024–2025 
2024 

2,0 
10,5 
1,0 

Övrigt Byte av tak samt solceller på Karlsnäsvägen 
GIS (Geografiskt informationssystem, alla nyttigheter) 
Ny infart och parkeringsplats Karlsnäsvägen 
Garage till beredskapsbilar 
Nytt kontor inklusive omklädningsrum 
Elverk verkstaden  

2024 
2023–2025 
2023 
2024 
2024–2025 
2023 

1,4 
5,0 
1,5 
1,7 
12,0 
1,6 
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Stubo AB 
Projekt Vad När Belopp (mnkr) 

Förtätning Stockrosen 1, etapp 2 
 
 

Rivning av befintlig byggnad, 44 
lägenheter och nybyggnation, 48 
lägenheter. Inväntar detaljplan.  

2025 130,0 mnkr 

Nybyggnation i Gällstad Radhus till samverkanshus. Inväntar 
detaljplan. 

2025 22,0 mnkr 

Ombyggnation och eventuell 
förtätning, Kullavägen Hökerum 

Om- och/eller nybyggnation på 
befintliga fastigheter i Hökerum.  

2025 65,0 mnkr 

Ombyggnation lokaler till 
lägenheter  

PÅ Storgatan 36 och Hemrydsgatan 4 
med fyra lägenheter i respektive 
fastighet 

2023 13,0 mnkr 

Fastighetsförbättringar Fönster, stammar, fasader, balkonger 
med mera 

2023–
2025 

45,0 mnkr 

Ombyggnation centralorten, 
Karlslätt 

Renovering etapp 1, 2, 3 av 4. 
Förtätning beroende på utfall från 
planprocess 

2023–
2025 

90,0 mnkr 
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1 Omvärldsanalys i Ulricehamns kommun 
Omvärldsläget förändras ständigt och likt alla kommuner är Ulricehamns kommun allt mer 
beroende av omvärlden, internationella och nationella beslut. Omvärldsanalysen tas fram av 
strategi- och utvecklingsenheten i samarbete med sektorerna. Under början av året 
sammanställs en övergripande analys. Sektorerna tar fram sin omvärldsanalys under februari 
och mars. 

Uppgifterna som analysen grundar sig på hämtas från källor såsom statliga myndigheter, 
SKR, nyhetsförmedlare, konferenser och utbildningar. Uppgifterna sammanställs och 
analyseras inom varje sektor. Nedan sammanfattas några övergripande områden och 
förändringar som starkt påverkar Ulricehamns kommun. Områden är belysta av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) i deras Vägval för framtiden 4. 

Uppgifterna i rapporten gäller till och med februari år 2022 och tiden dessförinnan. Varje 
sektorchef ansvarar för respektive sektorsuppgifter och giltigheten i materialet. 

2 Befolkning  

2.1 Omvärld 
Sveriges befolkning 
Sveriges befolkning förväntas öka till nästan elva miljoner år 2031. I framtiden beräknas 
folkmängden öka i en något långsammare takt än tidigare år. I Västra Götalands län 
förväntas folkmängden vara 1 897 900 år 2040, vilket är en ökning på 9,4 procent. 

Antal födda barn i Sverige 
Antal födda barn per kvinna förväntas fortsätta minska under första halvan av 2020-talet, för 
att sedan öka från år 2028. Om det inte hade varit för de stora födelsekullarna på 1990-talet 
som idag är i de mest barnafödande åldrarna, hade antalet födda barn minskat ännu mer. 
Antal födslar ökade dock år 2021 för första gången sedan år 2016. 

I vilken grad de ekonomiska följderna av covid-19 pandemin, Rysslands invasion av Ukraina 
och det osäkra ekonomiska läget påverkar barnafödandet de kommande åren är svårt att 
förutspå. Tidigare kriser och lågkonjunkturer har ofta inneburit en nedgång i barnafödandet.  

Utveckling för olika åldersgrupper  
De senaste åren har antalet barn i åldrarna 1–5 år minskat, gruppen förväntas fortsätta 
minska som en följd av det minskande barnafödandet. I slutet av 2020-talet beräknas det 
vara som minst i antal, med 30 000 färre än år 2021. 

Antalet barn i åldrarna 6–15 år har ökat varje år sedan 2010 och förväntas att fortsätta öka 
något de närmast kommande åren. Från mitten av 2020-talet till mitten av 2030-talet 
minskar antalet och år 2035 är de som lägst. 

År 2021 ökade gruppen 19–24 år i antal för första gången sedan 2013. Ökningen förväntas att 
fortsätta fram till mitten av 2030-talet 
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Gruppen 25–64 år har under lång tid ökat i antal och förväntas att öka. Dock är ökningen 
relativt liten sett till gruppens storlek.  

Antalet personer i åldrarna 65–79 år har ökat under 2010-talet, de kommande åren förväntas 
gruppen att minska något fram till år 2028. Därefter ökar antalet när 60-talisterna kommer 
in i gruppen. 

Gruppen 80 år och äldre har ökat i antal och förväntas att fortsätta att öka snabbt de 
kommande åren. Fram till år 2030 beräknas gruppen öka med drygt 250 000 personer i 
jämförelse med idag, vilket är en ökning med 44 procent.  

Migration 
Sedan Rysslands invasion av Ukraina inleddes i slutet av februari år 2022 har fram till 13 
april över fyra miljoner personer flytt från Ukraina till närliggande länder enligt FN:s 
flyktingorgan UNHCR. SCB har tagit fram fem scenarier för att ge en bild av hur 
flyktingströmmarna från Ukraina skulle kunna påverka Sveriges befolkning, beroende på 
vilket scenario som blir verklighet kommer flyktingströmmen påverka befolkningen i Sverige 
i olika grad.  

2.2 Ulricehamn 
Invånarantalet i kommunen har de senaste tio åren (2011–2020) haft en genomsnittlig 
ökning på 187 personer per år. Ökningen de kommande 10 åren förväntas vara högre i antal 
då ökningen i snitt per år förväntas vara 314 personer. Befolkningsökningen beror främst på 
inflyttningen till kommunen.  

Utveckling för olika åldersgrupper  
De kommande 10 åren väntas det enligt 
befolkningsprognosen 2022 i snitt födas 270 barn per 
prognos år. Från 1970 talet har den summerade 
fruktsamheten i Ulricehamns kommun varit högre än 
rikets genomsnittliga summerade fruktsamhet. Den 
summerade fruktsamheten förväntas fortsätta vara högre 
än rikets. 

Prognosen för 1–5 åringar indikerar en relativt jämn 
ökning fram till år 2031. Fram till år 2031 förväntas 
gruppen 1–5 år öka med 157 barn, till totalt 1626 barn. 
Prognosen för befolkningen i 80 år och äldre visar på en 
ökning med 641 personer till år 2031, till totalt 2269 
personer.   

Försörjningskvoten i kommunen förväntas bli högre under de kommande tio åren. År 2031 
förväntas kommunens försörjningskvot vara 89 (idag är den 88), 89 personer (0–19 år och 
65+ år) ska försörjas av 100 personer i arbetsför ålder (20–64 år) år 2031. 
 

Kommun Försörjningskvot 

Borås 76 

Tranemo 91,5 

Svenljunga 92 

Mark 88 

Herrljunga 88 

Falköping 88 

Riket 77 

Tabell 1: Försörjningskvot februari 2021 
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3 Ekonomi 

3.1 Omvärld 
Europa präglas i hög grad av kriget i Ukraina, vilket lett till en utbudschock med markant 
höjda priser på energi och livsmedel. Det ryska hotet om stängda gasflöden har höjt risken 
för ett mer abrupt bakslag för den europeiska ekonomin. Dock har öppningen av 
ekonomierna efter pandemin fått tjänstekonsumtionen att ta fart igen, vilket varit gynnsamt 
främst för södra Europa. Den höga inflationen urholkar dock köpkraften hos alla aktörer i 
nuläget, varför efterfrågetillväxten dämpas markant. Då även ECB (Europeiska 
centralbanken) behöver strama åt penningpolitiken för att komma till rätta med 
inflationsproblemen blir det en ”dubbel smäll” också i Europa: först stiger inflationen 
exklusive ränteutgifter kraftigt, därefter skjuter räntorna i höjden. Primärt drabbas 
konsumtion och investeringar. Framöver kommer även arbetsmarknaderna att påverkas men 
nuläget är ännu relativt starkt. 
 
Sammantaget kommer BNP i omvärlden att växa svagare 2023 än 2022, liksom 2022 
kommer visa svagare tillväxt än 2021. Omvärlden kommer således att i en allt mindre grad ge 
draghjälp till den svenska ekonomin. Efterfrågan för svensk exportindustri gynnas dock av 
den svaga svenska kronan. I juli månad i år var SEK 4 respektive 20 procent svagare mot 
EUR respektive USD jämfört med ett år sedan. 
 
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), som 
kom i slutet av augusti, visar i nominella termer på en relativt stark årlig 
skatteunderlagstillväxt på 4,4 – 4,9 procent för åren 2022–2025, vilket är en bra nivå. I reala 
termer, med hänsyn tagen till kostnadsökningar, ser det dock betydligt värre ut. Realt 
förväntas skatteunderlaget växa med i snitt 0,9 procent per år 2022–2025. Jämfört med de 
senaste 10 årens reala snitt på 1,7 procent innebär det en markant urholkning av 
kommunsektorns köpkraft. För 2023 är prognosen till och med negativ – att den reella 
köpkraften faller med nära 2 procent. 
 
Kostnadsökningarna slår igenom på bred front. Nästan alla inköp i verksamheterna blir 
avsevärt dyrare. KPIF-inflationen på knappa 4 procent vid årets början uppgick i juni till 8,5 
procent, och mätte 8 procent i juli. Bakom uppgången i år ligger framförallt prishöjningarna 
på livsmedel. Därtill kvarstår höga energipriser (el och drivmedel), det som i fjol var 
drivkraften bakom inflationsuppgången. Samtidigt har KPI-inflationen, som var 8,5 procent i 
juli, börjat tryckas upp av högre boräntor. Mycket talar för att livsmedelspriserna i höst 
fortsätter att stiga mer än normalt. Likaså finns det en överhängande risk för att de redan 
höga elpriserna blir än högre i vinter. En fortsatt hög inflation i omvärlden, liksom en svag 
svensk krona, talar för att hög importinflation består en tid. 
 
Höjda pensionskostnader är också en faktor som många nu pekar på. Till en viss fördyring i 
och med det nya pensionsavtalet ska läggas en klart större fördyring genom den uppräkning 
som sker med inflationen. På investeringssidan har byggkostnaderna stigit snabbt. Det finns 
en bedömning om att kostnaderna för kollektivtrafikbolagen ökar med ca 20 procent nästa 
år. 
 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) prognostiserar i Cirkulär 22:28 att den svenska 
ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna 
(globalt och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 
2022–2023. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i slutet av 2023. 
 
I nuläget är efterfrågan på arbetskraft stor och rekryteringsläget allmänt sett ansträngt. 
Konjunkturavmattningen kommer dock med tiden slutligen att synas på arbetsmarknaden: 
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sysselsättningsgraden väntas börja vända ner nästa år. En växande befolkning i arbetsför 
ålder gör dock att antalet sysselsatta personer ändå beräknas öka. Sannolikt kommer också 
företag att vilja behålla personal så länge som möjligt, när det råder så stor brist på 
arbetskraft med efterfrågad kompetens. Sysselsättningen inom offentlig sektor antas inte 
vända ner, såsom i näringslivet, vilket blir en motverkande kraft till konjunkturnedgången. 
 
Efter två resultatmässigt starka år går de flesta kommuner och regioner in i detta med ett 
positivt utgångsläge. Men den snabba och ganska drastiska försämringen av 
förutsättningarna, och då särskilt till 2023, blir ändå utmanande att hantera. 

3.2 Ulricehamn 
Utifrån SKR:s skatteunderlagsprognoser, den prognostiserade befolkningsutvecklingen i 
Ulricehamns kommun samt inflationsprognoser är bedömningen att kostnaderna de 
kommande åren kommer att öka i snabbare takt än intäkterna. Dessutom träder ett nytt 
pensionsavtal ikraft 2023 med en högre avgiftsbestämd premie samtidigt som ett ökat 
prisbasbelopp också ger högre uppräkning av intjänat pensionsunderlag, vilket ger stor effekt 
på kommunens finansiella kostnader. 
 
Med den befolkningstillväxt som förväntas i kommunen följer ett omfattande behov av 
investeringar och därmed ökade kostnader. Dessutom har Ulricehamn samtidigt ett 
betydande behov av reinvesteringar i äldre byggnader och anläggningar.  
 

I investeringsbudget/investeringsplan för åren 2023–2025 planeras investeringar för nästan 
2 mdkr, vilket ska jämföras med tidigare år där utfallet har varit cirka 100–200 mnkr per år. 
Det innebär utökade driftkostnader på årligen minst 20–30 mnkr. Om inte effektiviseringar 
eller andra åtgärder vidtas samt om inte utökade statsbidrag tillkommer kommer 
resultatnivåerna kraftigt att försämras. 

4 Hållbar utveckling 
Agenda 2030 för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna åt alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor 
samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Hållbar utveckling 
definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Globala målen är 
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den ekologiska.  
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Figur 1 Agenda 2030:s mål, Biosfärmålen utgör basen och 
begränsning för andra mål

 

4.1 Ekologisk hållbarhet 
Inom dimensionen ekologisk hållbarhet måste två problemområden lösas för att vi ska klara 
vår överlevnad och det samhälle vi känner idag. Områdena är stoppa utarmningen av och öka 
biologisk mångfald samt hejda klimatförändringen. Att förstå kopplingen mellan 
utmaningarna är en viktig del av lösningen. Ju högre den biologiska mångfalden är ju 
stabilare blir våra ekosystem och dess motståndskraft mot förändring ökar, till exempel mot 
klimatförändring. Ekosystemen ger oss livsavgörande tjänster som till exempel pollinering 
men också verktyg att minska effekterna av klimatförändring som till exempel vattenhållande 
förmåga. 

Klimatanpassningsåtgärder måste öka så att innevånarnas hälsa och säkerhet tryggas. 
Behovet av insatser mot utarmning av biologisk mångfald ökar drastiskt för varje dag. 
Genom att arbeta med utgångspunkt från ekosystemens stabilitet, utnyttja och gynna 
ekosystemtjänsterna kan klimatarbetet bli effektivt och framgångsrikt samtidigt som den 
biologiska utarmningen minskar i kommunen. Arbetet behöver stärkas genom tvärsektoriellt 
samarbete, anpassad organisation, kompetensuppbyggnad och speciella resurser till natur- 
och miljövård samt klimatarbete. 
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4.2 Social hållbarhet 
Unga har drabbats hårdare av pandemin än befolkningen som helhet, främst när det gäller 
deras psykiska mående. Bland den yngsta åldersgruppen (16–29 år) finns en negativ trend 
gällande en ökning av oro, ångest och ängslan. Andelen som känner oro, ångest eller ängslan 
har ökat något i hela befolkningen men bland de som är 16 till 29 år uppger fyra av tio att de 
upplever lätta besvär och 15 procent att de upplever svåra besvär. Den yngsta åldersgruppen 
uppger även att de känt sig mer stressade än tidigare.  
 
Arbetslöshet är en utav flera riskfaktorer för psykisk ohälsa vilket i sin tur kan leda till olika 
sorters missbruk. Spelmissbruk är ett missbruk som kan komma att öka framöver. 
Folkhälsomyndigheten har redan rapporterat om ett ökat spelmissbruk bland de som redan 
innan pandemin hade ett problemspelande. 
 
Andelen invånare som sitter stilla mer än tio timmar per dag ökade från 20 till 25 procent 
under pandemin, främst bland unga och de med längre utbildning. I och med att en stor 
andel av mångas dagliga fysiska aktivitet kommer från transport till och från arbetet kan 
hemarbete leda till mindre fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten har minskat vilket delvis 
kan kopplas till att idrottsföreningar, idrottsanläggningar och simhallar har varit stängda 
eller haft minskad verksamhet vilket ger sämre förutsättningar för fysisk aktivitet, både för 
unga och äldre.  
 
Färre äter frukt och grönsaker och hemarbete har gjort att det går att se en ökning av 
konsumtion av sötade drycker. Det är av betydelse att beakta att grupper med låg 
socioekonomisk status kan behöva annan typ av stöd än bara kunskapsstöd för att förbättra 
sina matvanor, exempelvis strukturella förändringar i miljön, ett hälsosamt och prisvärt 
utbud av mat och måltider samt gemensamma insatser på flera arenor i lokalsamhället.  
 
I Ulricehamns kommun har den genomsnittliga frånvaron ökat på flera skolor från 
höstterminen år 2020 till höstterminen år 2021. Kommunen får vara vaksam för framtida 
ökning av frånvaro och eventuellt påverkan på elevernas fullföljda studier. Ulricehamns 
kommun ska inrätta en tvärsektoriell barnkonventionsgrupp för arbetet med barns 
rättigheter. 74 procent av kommunerna uppger att det saknas en prioritering för 
barnrättsarbetet hos politiken och att detta blir ett problem när implementering av 
barnkonventionen ska ske i verksamheterna.  Det är viktigt att prioritera barnrättsarbetet, 
kanske mer nu än någonsin, med tanke på vad pandemin för med sig för konsekvenser.   
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5 Utvalda trender i kommunen 

5.1 Komplexa samhällsutmaningar kräver nya 
arbetssätt  

Samverkan mellan myndigheter 
Organisatoriska utmaningar i samhället kräver högre grad av samverkan mellan samhällets 
aktörer. Inom ett flertal områden ökar kraven på samverkan, vilket syns i många av 
kommunens verksamheter. Verksamheter inom kommunen som ser att behovet av 
samverkan mellan varandra och andra aktör utanför kommunen kommer att öka är bland 
annat socialtjänsten, arbetsförmedlingen, psykiatrin, skolan och vård som både kan innefatta 
vård över organisationsgränserna mellan regionens och kommunens olika delar. 

Ett annat exempel är de ökade behoven av samverkan inom området funktionsnedsättning. 
Många individer har sammansatta behov och det ökar komplexiteten i arbetet och bidrar 
också till att kompetenskraven blir högre. Förväntningar från brukare och anhöriga kring 
vilka behov funktionshinderverksamhet ska kunna tillgodose har också blivit högre. Fler 
diagnoser och samsjuklighet berättigar och kräver andra insatser än tidigare. Detta bidrar till 
större fokus på samverkan och samordning mellan och inom huvudmännens 
ansvarsområden. 
 
Inom daglig verksamhet, som är en insats enligt LSS och SoL, ses en ökning av ärenden och 
även delvis ändrade behov av sysselsättning och arbetsformer för att möta upp personer med 
olika behov. Det är av betydelse att utveckla och erbjuda sysselsättning till personer som 
tidigare kan ha varit aktuella för arbetsmarknadsåtgärder. Målsättningen är att ge 
meningsfull sysselsättning och integrera personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser 
och i samhället. 
 

Samverkan med civilsamhället 

Kommuner har inte alltid möjlighet att lösa komplexa samhällsutmaningar på egen hand. En 
viktig part i samverkan är därför aktörer från civilsamhället. Sedan några år tillbaka har 
Ulricehamns kommun en struktur för hur samverkan med civilsamhället ska gå till. En 
förutsättning för att hitta gemensamma nämnare är mötesplatser med möjlighet att föra 
dialog. Utmaningar där samverkan är önskvärd är t.ex. ensamhet och landsbygdsutveckling. 

Barnrätt 

FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari år 2020. Barnkonventionen har ett tydligt 
fokus på barns rättigheter och behov. Särskilt framhävs barn med funktionsnedsättning och 
barn till föräldrar med funktionsnedsättning. Förändringen får konsekvenser på hur 
kommunen och riket får ställa om arbetssätt. 
Suicidprevention 
En regional handlingsplan för suicidprevention upprättades under år 2021 gäller till år 2025, 
omfattar alla kommuner och regionen i Västra Götaland och ligger som grund för en lokal 
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handlingsplan. Ett aktivt arbete pågår och innehåller en mängd aktiviteter under året för att 
stärka arbetet mot en nollvision av suicid. 
 
Integration 

Arbetsförmedlingen minskar insatser för gruppen arbetssökande som står långt från 
arbetsmarknaden. Gruppen kommer behöva arbetsmarknadsinsatser för att kunna matchas 
mot tillgängliga jobb. Arbetsmarknadsfrågorna ställer högre krav på samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och kommunerna, samt kommuner emellan. 
 
Antalet nyanlända har genomgått en svängning i den nationella politiken med kraftig 
minskad asylinvandring sedan 2015. Detta har dock på ett drastiskt sätt ändrats under början 
av år 2022 då ett stort antal krigsflyktingar från Ukraina förväntas komma till Sverige. 
Dessutom är fler människor än någonsin på flykt i världen idag. Om detta kommer att 
påverka antalet kvotflyktingar till vårt land är i dagsläget oklart. 
Arbetsmarknadsenheten i kommunen är helt beroende av externa medel för att upprätthålla 
någorlunda volymer för att tackla utmaningarna på arbetsmarknadsområdet och inom 
integrationen. 

5.2 Ökat behov av livslångt lärande 
Konkurrens om kompetens 

Befolkningstillväxten och personalomsättningen inom kommunen leder till att behovet av att 
rekrytera nya medarbetare befinner sig på en konstant hög nivå. Det ställs samtidigt allt 
högre krav på kommunens tjänster. Behovet av välutbildad personal stiger därmed successivt 
samtidigt som behovet av kompetensutveckling av medarbetarna i organisationen ökar. För 
att möta konkurrensen så behöver förvaltningen bl.a. utveckla nya och effektivare arbetssätt, 
ta stöd av en ökad digitalisering, öka antalet medarbetare som arbetar heltid och se över 
möjligheterna att göra det attraktivt arbeta längre 

Kommuner och regioner har under senare år, liksom arbetsmarknaden i övrigt, haft svårt att 
rekrytera. Bristen på arbetskraft har varit generell men konkurrensen om framförallt lärare, 
socionomer, undersköterskor och sjuksköterskor har varit särskilt påtaglig.  

Antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare, beräknas behöva öka med cirka 132 
000 under perioden 2019–2029 och utöver det tillkommer 336 000 pensionsavgångar under 
samma period, om inget förändras, i Sverige. Av de 13 200 anställda som välfärden behöver 
öka med varje år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, 
främst i äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister fyller 80 år de 
kommande tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och skola, då ökningen av antalet 
barn och unga inte är lika stor som i tidigare befolkningsprognoser. Antalet personer i 
arbetsför ålder, 20–66 år, ökar endast med i snitt 31 000 personer per år under perioden. Det 
ska täcka hela arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft. Paradoxalt nog är 
arbetslösheten just nu hög i riket. På lite längre sikt kvarstår dock problemet med 
arbetskraftsbrist särskilt då jobben i välfärden kräver rätt kompetens i kombination med 
utbildningskrav. 
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Rekryteringsbehovet framöver blir en reell utmaning för äldreomsorgen i Ulricehamns 
kommun. Utmaningen består till stor del i att vara attraktiv för dem som har rätt kompetens 
eftersom konkurrensen och efterfrågan kommer vara stort kommande år. Att differentiera 
arbetsuppgifter på flera yrkesgrupper och att kunna erbjuda vidareutbildning för 
medarbetarna är två delar i att vara en attraktiv arbetsgivare och att få medarbetare att 
stanna kvar och utveckla verksamheten.  

Att rekrytera och behålla socionomer är mycket svårt i dagsläget och det ser ut att bli ännu 
svårare år för år. Att i det läget låta socionomer använda så lite av sin yrkeskompetens i 
direkt klientarbete försämrar ytterligare utsikterna att få behålla personalen över tid, vilket 
sänker kvaliteten på det sociala arbetet. 
 
Enligt Skolverkets lärarprognos 2021, som utgår från 2020 års lärarsituation och sträcker sig 
fram till år 2035, kommer det fortsatt att vara brist på behöriga förskollärare och lärare fram 
till år 2035. Skolverket, Skolinspektionen och SKR menar att huvudmännen på grund av 
bristen på behöriga förskollärare och lärare, måste arbeta med att stärka kompetensen hos de 
medarbetare som redan finns och även rekrytera ny kompetens. 
 
Det finns en omfattande generell brist på yrkesutbildade och ett stort behov av personal. 
Behovet av att öka samarbetet med skola-näringsliv för att anpassa utbildningar är stort. 
Arbetsmarknadsefterfrågan beräknas överstiga tillgången på flera gymnasiala 
yrkesutbildningar år 2035 vilket medför risk för brist och i flera län risk för stor brist. 
Framskrivningar och bedömningar av arbetsmarknadsläget år 2035 för samtliga dessa 
gymnasiala utbildningsgrupper i alla 21 län visar att det är svårt att hitta rätt kompetens 
lokalt. I kompetenskartläggningen som gjordes december år 2021 svarade 62 procent att de 
anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens. 
 

Behov av kompetensutveckling 
Många av kommunens verksamheter ser ett behov av kompetensutveckling av befintlig 
personal för att klara av trycket på ökade förväntningar samt konkurrensen om kompetens.  
 
Inom skola (grundskola, särskola och gymnasium) kommer man med stor sannolikhet att 
stöta på pandemieffekter de närmaste åren kopplat till det faktum att främst gymnasieelever 
men även grundskoleelever omfattats av distansundervisning. Det är idag omöjligt att 
redogöra för vilka dessa effekter kommer att bli men det är sannolikt att vi står i någon form 
av utbildningsskuld. 
 
Grundskoleelevers förutsättningar att klara av studier vid gymnasieskolans nationella  

program är en viktig faktor för stora delar av verksamhetsområdet. I detta ryms 
förutsättningarna för eleverna att avgå med gymnasieexamen. I förlängningen handlar det på 
lokalplanet om hur många elever som hamnar inom det kommunala aktivitetsansvaret men 
även i bästa fall om inflödet till kommunal vuxenutbildning.  
 
Förslaget om en nationell struktur för kompetensutveckling innebär att rektorer, lärare och 
förskollärare ska få bättre möjligheter att under sitt yrkesliv bredda sin kompetens, utveckla 
sin undervisningsskicklighet, sitt ledarskap, specialisera sig eller göra karriär inom 
skolväsendet. 
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Verksamheten fastighet står inför utmaningar gällande bland annat kompetensutveckling för 
befintlig personal, så att medarbetare kan klara ny teknik och möta verksamheterna och de 
krav som ställs. Man måste bemöta ökade förväntningar på komfort och service från 
verksamheterna. Det i sin tur kräver högre standard på kommunens lokaler och fler 
medarbetare för att tillgodose högre service. Samverkan mellan verksamheterna med en ökad 
dialog skulle kunna vara en nyckel för att bättre bemöta behoven och möjliggöra 
kostnadseffektiva lokaler. 
 
För verksamheten lokalvård har den största utmaningen varit att hitta nya medarbetare med 
rätt kompetens. När personer med bristande svenskkunskaper anställs, behöver 
verksamheten också anpassas för tydligare kommunikation och arbetssätt för att undvika 
missförstånd. Samverkan inom förvaltningen, exempelvis med arbetsmarknadsenheten kan 
systematisera gångbara arbetssätt tillsammans.  
 

Digital kompetens 
I och med att samhället digitaliseras ökar behovet av digital kompetens inom alla sektorer. 
Utvecklingen går snabbt framåt och det sker omfattande förändringar av teknik, beteenden 
och samhället. Det krävs en god förmåga att bevara kompetens, kompetensutveckla och 
rekrytera nya kompetenser för att bibehålla och utveckla de kommunala tjänsterna. 
 
Verksamheten IT måste ständigt jobba med att öka kompetensen hos den egna personalen 
för att kunna leverera tjänster som stödjer den egna och verksamhetens utveckling. 
Infrastruktur och plattformar som drivs och tillhandahålls av IT måste ständigt utvecklas för 
att ge rätt förutsättningar för verksamheterna att leverera relevanta tjänster så väl internt 
som externt. Ett exempel är behoven av att öka de mobila arbetssätten som ställer nya krav 
på infrastrukturen. Därtill kommer flera aspekter som behöver designas in i våra 
arbetsprocesser, det rör sig exempelvis om öppna data, cybersäkerhet och digital 
långtidsarkivering (e-arkiv). 

5.3 Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 
Omställningsförmåga och klimathot 
Kommunen är stor till ytan med verksamhet på många orter i glesbygd. Detta innebär mycket 
resor och ställer krav på samordning och god planering med robusta system och byggnader. 
Verksamheten behöver utveckla arbetet med att minska klimatpåverkan vid användning och 
produktion av lokaler. För verksamheten fastighet handlar det främst om drift, underhåll och 
ny-, om- och tillbyggnad av lokaler. Det gäller att minska klimatpåverkan över tid inom dessa 
områden samt att spara energi genom att införa nya teknologier. Verksamheten behöver 
också förbereda sig bättre inför kommande förändringar i klimatet såsom extraordinära 
mängder nederbörd, hård vind och längre torra perioder. Mätvärdesinsamling behöver även 
moderniseras på sikt med tanke på arbetsinsats och kvalité på de underlag som lämnas in. 
 
Varmare somrar samt regnigare och blåsigare vintrar ställer större krav på såväl 
installationer som klimatskal i Stubos fastigheter. Ökad sannolikhet för extrema 
väderhändelser (storm, översvämning med mera) kan komma att kräva åtgärder. 
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Krisberedskap är högst aktuellt att diskutera i samband med pandemin och att det måste 
finnas både lokaler, utrustning och personal som kan lösa akuta uppgifter. Reservkraft är 
viktig för att kommunen skulle kunna vara beredda inför framtida kriser. 
 
Maten står för en stor del av den totala klimatpåverkan. Hur maten hanteras påverkar miljön 
på många sätt, i hela livsmedelskedjan från jord till bord. Genom ändrade matvanor kan till 
exempel utsläppen av växthusgaser minska. Det krävs medvetna val för att uppnå de lokala 
och nationella målen som rör livsmedel och offentliga måltider. Skogsbränder och andra 
naturkatastrofer kommer med stor sannolikhet att öka vilket kräver en god krisberedskap. 
Detta kommer att kräva snabba omställningar och nya arbetssätt för att klara leverans av de 
måltider som krävs. 
 
Under pandemin blev lokalvården mer medveten om vikten av att upprätthålla bemanning 
trots att sjukfrånvaron ökar. Vikariehantering i form av egna pooler eller tillgång till 
timvikarier är en nödvändighet för att klara uppdraget. Att ha lager och planer för 
förbrukningsmateriel har varit väsentligt under året. Beredskap för krisläge är angeläget att 
upprätthålla oavsett verksamhet inom hela organisationen.  
 

Säkerhetspolitiskt läge  
Det säkerhetspolitiska läget skapar osäkerhet och kommer med stor sannolikhet att påverka 
stora delar av vårt samhälle och Europa. Därför är det viktigt att ha en god beredskap, det 
gäller främst att se över rutiner för lagerhållning och ha en plan för framtida 
råvaruförsörjning samt stigande råvarupriser.  
 
Vi står idag inför ett pågående krig inom Europa. Till Sverige förväntas ett större antal 
flyktingar och dessa individers rättigheter och möjligheter till skolgång i kommunen kommer 
att påverka de flesta delar av verksamhetsområdet. Det blir allt mer uppenbart att påverkans-
operationer förstärker behovet av utbildningsväsendets fokus på området. I samband med 
sådana här händelser måste skolan också verka för att visa vikten av källkritik samt hur 
spridning av uppgifter på sociala medier kan påverka individer och samhälle. Dessutom 
behöver skolan också tillgodose att barn och unga får med sig hur man ska hantera all den 
information som pumpas ut i dagens samhälle. 
 
Krig och kriser i världen i kombination med ökat fokus på kriminalitet, våld och 
motsättningar i Sverige skapar en ökad upplevelse av otrygghet. 
 

Cyberattacker  
Brottsligheten har under en lång tid ökat inom det digitala och är idag en omfattande 
”industri” som omsätter stora summor pengar varje år (år 2021 beräknades den totala 
kostnaden för cyberattacker uppgå till cirka 6 biljoner dollar, summan förväntas öka till ca 
10–11 biljoner dollar år 2025 globalt sett). Olika typer av attacker ökar så väl mot företag, 
privatpersoner som det offentliga. I takt med att teknik utvecklas, utvecklas även angreppen.  
Europa har satt upp starkt skydd för den personliga integriteten genom bland annat 
dataskyddslagen, GDPR. Samma skydd finns exempelvis inte i USA vilket Schrems II-domen 
har tydliggjort. I med detta försvåras användandet av molntjänst som idag starkt driver på 
digitaliseringen i världen.  
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Pandemin  
Även år 2021 har varit starkt präglat av covid-19 pandemin. Personer med 
funktionsnedsättning är en särskilt sårbar grupp utifrån begränsade möjligheter till 
delaktighet i samhället och risk för ökad isolering. Det kan vara svårigheter för vissa brukare 
att förstå pandemin och dess konsekvenser, vilket kan innebära svårigheter att följa 
restriktioner och även skapa oro hos brukaren. Detta innebär att flertalet brukare också 
känner sig mer isolerade och det finns risk för ökad psykisk ohälsa. Just genom att 
målgruppen är beroende av andra för sin livsföring ökar det utsattheten. 

5.4 Nya livsmönster påverkar platsbundenhet 
Flyttmönster 
I spåren av pandemin visar statistik att trots fortsatt urbanisering så ökar utflyttningen från 
storstäderna i Sverige. Det är särskilt barnfamiljer och högutbildade som flyttar till framför 
allt storstadsnära mindre städer. Större boyta till lägre pris och enklare livspussel lockar unga 
familjer. Ökat distansarbete kan ha effekter på bland annat bostadsmarknaden och miljön i 
och med minskad pendling. Om fler får möjlighet att distansarbeta torde fler kunna välja 
boendeplats utifrån andra kriterier än arbetsplatsen. Eventuellt kan ändrade boendemönster 
bidra till ett ökat underlag för rekrytering på den lokala arbetsmarknaden. Utvecklingen talar 
för att människor i allt högre utsträckning väljer, och vill kunna välja, utbildning och arbete 
oberoende av bostadsort. Samtidigt finns också ofta rätt kompetens för organisationer och 
företag på andra orter än där man är lokaliserad.  
 

Kontorslokaler  
Pandemin har påverkat användningen av kontorslokaler. Ett mer digitalt och flexibelt sätt att 
jobba ökar möjligheterna för arbetsgivaren. Det geografiska området för rekrytering blir 
större om arbetsgivaren erbjuder lösningar för hemarbete kombinerat med aktivitets-
/verksamhetsbaserade kontorslösningar. Behovet av nya cellkontor kan nästan utebli om 
man tar lärdom av pandemins nya sätt att arbeta. 
 

5.5 Hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar 
Medvetenhet om att det krävs stora förändringar i hela samhället för att vi ska klara 
klimatmålen i Agenda 2030 har ökat det senaste decenniet. Synbara konsekvenser av 
klimatförändringar har skyndat på denna utveckling. Omställningen skapar nya 
förväntningar och krav på hållbara konsumtionsmönster och produktionssätt för både 
länder, företag och enskilda individer. 

Klimatpåverkan kan komma att innebära tillfälliga påfrestningar på verksamheterna och dess 
personal och krav på att tillföra nya kompetenser samtidigt som ett ökat miljömedvetande 
ställer krav på att kommunerna som arbetsgivare möter de behov detta medför.  
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Klimatförändringar 
Stubo har för att vara en lokal kraft i omställningen till ett hållbart Ulricehamn uppdaterat 
sin strategiska plattform, som bland annat inkluderar vision, mission och affärsidé. Stubo har 
bland annat utgått från ägardirektiv och Agenda 2030 och har tagit fram mål och aktiviteter 
för sin verksamhet. 

De rådande klimatförändringarna gör att verksamheten behöver arbeta med färdmedel inom 
hemtjänst och hemsjukvård. Redan idag används elbilar och gasbilar, och andelen av det 
totala antalet bilar bör öka. Trygghetskameror nattetid kan minska körande.
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1 Inledning 
Moms tillkommer för vissa taxor 

En del av den kommunala verksamheten är undantagen från skatteplikt enligt 
mervärdesskattelagen. Detta gäller exempelvis korttidsupplåtelse av lokaler och anläggningar 
för idrottsutövning. Även social omsorg (offentlig eller privat verksamhet för barnomsorg, 
äldreomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och annan jämförlig social omsorg) 
är undantagen från skatteplikt. 

Alla belopp i taxebilagan redovisas exklusive moms. Där det uttryckligen anges att taxan är 
exklusive moms tillkommer moms vid debitering. 

Tillämpning av maxtaxor – kommunstyrelsen kan besluta om anpassningar i vissa fall 

Inom flera verksamheter finns det av riksdagen beslutade maxtaxor med bland annat 
reglerade takbelopp med mera. Det innebär att beslut i riksdagen kan innebära förändringar 
som påverkar taxorna i de kommunala verksamheter som omfattas av statligt reglerade 
maxtaxor. Till följd av sådana beslut i riksdagen kan det därför finnas behov av att 
kommunen beslutar om anpassning av taxan.  

Vid framtida beslut av riksdagen där besluten i någon form påverkar taxan under ett 
pågående budgetår har kommunstyrelsen rätt att besluta om förändringar av taxan i 
Ulricehamns kommun.  

Påminnelseavgifter, inkassokostnader och kostnad för avbetalning 

Ulricehamns kommun tar ut maxbelopp för påminnelseavgifter, inkassokostnader och 
kostnad för avbetalning enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader. 
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1.1 Bygga, bo och miljö 
 

Avgifter för prövning och tillsyn av livsmedel, tobak mm. 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Tillsyn livsmedel offentlig kontroll 1 410 kr/tim 1 508 kr/tim 

Tobak tillsyn 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Tillstånd tobak 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Tillfälligt tillstånd Tobak 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Folköl 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Tillsyn receptfria läkemedel 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

 

Avgifter för prövning och tillsyn, övrigt 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Kemikalier 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Miljöfarlig verksamhet 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Hälsoskydd 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Solarier 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Foder eller animaliska biprodukter 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Sprängämnesprekursorer 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

 

Tillstånd och prövning av serveringstillstånd 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Ansökan och förändring i serveringstillstånd 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Avgift för kunskapsprov 1 026 kr/tillfälle 1 098 kr/tillfälle 

Fast tillsynsavgift renodlade matserveringar 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Fast tillsynsavgift serveringsställen, med öppettider till kl 02.00 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för alkoholservering beroende på omsättning 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Rörlig tillsynsavgift för tillfälliga tillstånd 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Påminnelse 1 och 2 försenad restaurangrapport 1 026 kr 1 098 kr 

Extra kontroll 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Försvårad delgivning 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 
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Jakträttsavgift för all jakt (exkl. moms) 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Arrendeavgift jordbruksmark Enligt regler för arrenden Enligt regler för arrenden 

Arrendeavgift för betesmark Enligt regler för arrenden Enligt regler för arrenden 

Jaktzon 4 Ingen begränsning av utövning av all jakt 126 kr/ha/år + administrativ 
avgift 

126 kr/ha/år + administrativ 
avgift 

Jaktzon 3 Begränsad jakt på grund av friluftsliv 107 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

107 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

Jaktzon 2 Starkt begränsad av boende och friluftsliv 54 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

54 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

Jaktzon 1 Jakt ej tillåten förutom eftersök och skyddsjakt 21 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

21 kr/ha/år+ administrativ 
avgift 

1.2 Avgifter för nyttjande av allmän platsmark 
Taxan gäller för all kommunal allmän platsmark, gata, park och natur 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Administrativ avgift per upplåtelse och avtal 600 kr 600 kr 

Vid ianspråktagande av mark före och/ eller efter upplåten 
tid 

3 x fastställd taxa 
+ administrativ avgift 

3 x fastställd taxa 
+ administrativ avgift 

Byggetableringar (byggställningar, bodar, upplag, containrar, 
byggkranar) 

5 kr/m²/påbörjad 
månad, minst 400 
kr/månad 

5 kr/m²/påbörjad månad, 
minst 400 kr/månad 

 
Evenemang 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Cirkus 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 
Stora evenemang med inträde, över 500m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 
Mindre evenemang med inträde, max 500m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 
Fotografering och filminspelning 300 kr/påbörjat dygn 300 kr/påbörjat dygn 

Evenemang utan inträde Endast administrativ 
avgift 

Endast administrativ 
avgift 

Ideella föreningar utan inträde Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Försäljning 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Uteservering 
30 kr/m²/påbörjad 
månad, minst 200 kr/ 
månad 

30 kr/m²/påbörjad 
månad, minst 200 kr/ 
månad 

Försäljning, korttid, max 10 m² 100 kr/påbörjat dygn 100 kr/påbörjat dygn 

Försäljning, korttid, över 10 m² 200 kr/påbörjat dygn 200 kr/påbörjat dygn 

Försäljning 
500 kr/påbörjad 7-
dagarsperiod 

500 kr/påbörjad 7-
dagarsperiod 

Matvagn, foodtruck m.m.  20 kr/påbörjat dygn 20 kr/påbörjat dygn 
Fasta kiosker/gatukök eller liknande – med plats för sittande 
gäster 

50 kr/ m²/månad 50 kr/ m²/månad 

Fasta kiosker/gatukök eller liknande – för avhämtning 25 kr/ m²/månad 25 kr/ m²/månad 
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Övrigt 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Uppställning av fordon, max 500 m² 500 kr/påbörjat dygn 500 kr/påbörjat dygn 
Uppställning av fordon, över 500 m² 1 500 kr/påbörjat dygn 1 500 kr/påbörjat dygn 
Reklamskyltar, trottoarpratare, ej bygglovspliktiga, ej Storgatan 800 kr/påbörjad månad 800 kr/påbörjad månad 
Tidningsställ/varuställ/reklamställ 1 000 kr/st/år 1 000 kr/st/år 

Ideella aktiviteter 
Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser, inom 
centralorten 

5 kr/m²/påbörjad 
månad 

5 kr/m²/påbörjad månad 

Bygglovspliktiga skyltar samt övriga upplåtelser, utom 
centralorten 

1 kr/m²/påbörjad 
månad 

1 kr/m²/påbörjad månad 

 
Marknyttjande 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Användande av allmän platsmark 2 kr/ m²/påbörjad 
månad 

2 kr/ m²/påbörjad månad 

 
Avvikelser 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Storgatan 1,5 m från fasadliv Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Skolklasser och välgörenhet Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

Ingen avgift, ingen 
administrativ avgift 

 
Torghandel 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Tillfällig försäljning 1–5 kalenderdagar per år 0 kr/tillfälle 0 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 1–5 m², 1–29 kalenderdagar per kvartal (minst 6 
kalenderdagar på ett år) 200 kr/tillfälle 200 kr/tillfälle 

Tillfällig försäljning 5,1–30 m², 1–29 kalenderdagar per kvartal 
(minst 6 kalenderdagar på ett år) 350 kr/tillfälle 350 kr/tillfälle 

Fast försäljning 1–5 m², minst en månad 500 kr/påbörjad månad 500 kr/påbörjad månad 

Fast försäljning 5,1–30 m², minst en månad 800 kr/påbörjad månad 800 kr/påbörjad månad 
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1.3 Parkering 
Överträdelser av bestämmelser i trafikförordningen 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud att stanna och 
parkera fordon 900 kr 900 kr 

Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) eller parkerat fordon på 
plats avsedd för rörelsehindrad utan att inneha ett särskilt tillstånd 
avsedd för rörelsehindrad 

1 000 kr 1 000 kr 

Parkerat på plats med förbud att parkera fordon 700 kr 700 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt trafikförordningen 500 kr 500 kr 

 

Överträdelser av lokala trafikföreskrifter 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Stannat eller parkerat fordon på plats med förbud att stanna 
och parkera fordon 900 kr 900 kr 

Stannat (som ej utgör på- eller avstigning) eller parkerat fordon 
på plats avsedd för rörelsehindrad utan att inneha ett särskilt 
tillstånd avsedd för rörelsehindrad 

1 000 kr 1 000 kr 

Parkerat fordon på plats med förbud att parkera 700 kr 700 kr 

Övrig överträdelse vid tillåten parkering enligt lokal 
trafikföreskrift 500 kr 500 kr 

 

Trafik, gata och parkering 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Nyttoparkeringstillstånd 1 år 2 500 kr/år 2 500 kr/år 

Nyttoparkeringstillstånd 1 månad 350 kr/mån 350 kr/mån 

Trafikö 1 350 kr exkl. moms 
april-okt 1 350 kr exkl. moms april-okt 

Extra trafikö 450 kr exkl. moms april-
okt 450 kr exkl. moms april-okt 

Ej sökt schakttillstånd (sökt schakttillstånd i tid = ingen avgift) 2 000 kr/st 2 000 kr/st 

Framtida underhåll av asfaltskarv vid schaktöppning i gata. 
Taxan undantas vid grävning för fiber under förutsättning att 10 
års garantitid lämnas på arbetet. 

120 kr/löpmeter/skarv 120 kr/löpmeter/skarv 

Utebliven inrapportering av asfaltsskarv vid återställd schakt 5 000 kr/st 5 000 kr/st 

Brister på arbetsplatser på väg enligt handbok Arbete på väg 5 000 kr/st 5 000 kr/st 

Trafikmätning 3 000 kr/st 1 000 kr/st 

Dispens för tunga, långa, höga och breda transporter 600 kr/dispens 600 kr/dispens 

Flyttning av fordon från gatumark, enligt gällande lagstiftning 
(fordonsägaren debiteras) 1 500 kr/fordon 1 500 kr/fordon 

Flyttning av fordon från tomtmark, enligt gällande lagstiftning 
(tomtägaren debiteras om fordonsägaren är okänd) 1 500 kr/fordon 1 500 kr/fordon 

Uppställning av fordon vid fordonsflytt 30 kr/dygn 30 kr/dygn 
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1.4 Tomtavgifter 
Fastighetsbildning ingår inte i taxan om inte annat anges, vid fler intressenter på samma 
tomt blir det budgivning 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Byggrätt enligt gällande detaljplan med total möjlig byggrätt, kr/m² BTA 
för Parhus/radhus/flerbostadshus, inkl. gata, fastighetsbildning, 

lägst 500 kr/m² 
BTA 

lägst 500 kr/m² BTA 

 

Villatomter 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Villatomter Ulricehamn lägst 200 kr/m² lägst 200 kr/m² 

Villatomter Timmele, Hökerum, Marbäck och Gällstad lägst 75 kr/m² lägst 75 kr/m² 

Villatomter, övriga orter lägst 50 kr/m² lägst 50 kr/m² 

 

Industri- och servicetomter 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Vist industriområde 170 kr/m² 170 kr/m² 

Hester industriområde 170 kr/m² 170 kr/m² 

Rönnåsen, industrimark norr om Rönnåsgatan inklusive grovterrassering, 
gatukostnadsersättning och fastighetsbildning 375 kr/m² 375 kr/m² 

Rönnåsen, industrimark söder om Rönnåsgatan inklusive grovterrassering, 
gatukostnadsersättning och fastighetsbildning 315 kr/m² 315 kr/m² 

Rönnåsen, mark norr om Rönnåsgatan inklusive fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning, oterrasserad. 200 kr/m² 200 kr/m² 

Rönnåsen, mark söder om Rönnåsgatan inklusive fastighetsbildning och 
gatukostnadsersättning, oterrasserad. 170 kr/m² 170 kr/m² 

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/hotell sk. "Servicetomt", 
grovterasserad. 250 kr/m² 250 kr/m² 

Rönnåsen, kvartersmark för bilservice/ hotell sk. "Servicetomt", 
oterrasserad. 200 kr/m² 200 kr/m² 

Industrimark i Gällstad, Hökerum och Timmele lägst 60 kr/m² lägst 60 kr/m² 

Industrimark, övriga orter lägst 10 kr/m² lägst 10 kr/m² 

 
  



10

1.5 Bygglov, detaljplaner och planärenden 
Bygglov, detaljplaner med mera 

I de flesta fall är kostnaden för bygglov eller planer beroende av storleken på det som ska 
byggas. Även andra faktorer, som olika planförhållanden, påverkar avgiften för olika bygg 
eller planärenden som förekommer. Som regel får man också betala separata avgifter för 
nybyggnadskarta, utstakning, kontrollmätning och planavgift. Kontakta en handläggare för 
närmare besked om dina kostnader. Taxorna ska ses ihop med bilagan Taxa för 
myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen 2023. I denna finns definitioner och 
beräkningsgrunder samt en genomgång om hur dessa ska användas.  

 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Timtaxa vid bygglovs-, plan-, kart- och mätarbete  1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Anmälan HF2*mPBB*OF*XF OF*summaHF2*mPBB*XF 

Prövning för bygglov (HF1+HF2)*mPBB*OF*XF OF*(summaHF1+summaHF2)*mPBB*XF 

Villkorsbesked 40 mPPB 40 mPPB 

Ingripandebesked 40 mPPB 40 mPPB 

Förhandsbesked inom plan 60 mPBB 60 mPBB 

Förhandsbesked utom plan 200 mPBB 200 mPBB 

Lokaliseringsprövning i bygglov (Ej ianspråktagen 
plats) 20 *mPBB*OF*XF 20 *mPBB*OF*XF 

Kommuniceringsavgift KOM*mPBB KOM*mPBB 

Avslag (lov) HF 1 summaHF1*OF*mPBB 

Vägrat startbesked (lov, anmälan) 0,25 HF2 summaHF2*OF*mPBB 

Avvisat ärende 20 mPBB 20 mPBB 

Återtagen ansökan (påbörjad handläggning) 1 026 kr/tim summaHF1*OF*mPBB 

Försvårad delgivning 1 026 kr/tim 20 mPBB 

Planavgift vid bygglov mPBB*PF*OF mPBB*PF*OF 

Planavgift vid nybyggnad/tillbyggnad av 
huvudbyggnad detaljplaner 2017 och framåt (Då 
avgift ej tagits ut vid markförsäljning eller vid 
upprättandet av detaljplanen. Ej 
komplementbyggnader i separat ärende, eller 
tillbyggnader under 50 m²) 

PF 100 PF100 

Tillbyggnad/ändring detaljplaner 2017 och framåt (Då 
avgift ej tagits ut vid markförsäljning eller vid 
upprättande av detaljplanen) 

PF 60 PF 60 

Planavgift detaljplaner 1987–2016 
nybyggnad/tillbyggnad> 50% av huvudbyggnad PF 74 PF 74 

Planavgift detaljplaner 1987–2016, tillbyggnad, 
ändring av funktion m.m.> 50 m2 BTA PF 35 PF 35 
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Planärenden 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

 
Taxa budgetåret 

Planbesked liten åtgärd 300 *mPBB 300 *mPBB 

Planbesked medelstor åtgärd 350 *mPBB 350 *mPBB 

Planbesked stor åtgärd 400 *mPBB 400 *mPBB 

Klass 1, Mycket enkelt planärende eller upphävande av 
detaljplan med liten planproblematik, begränsad yta, få 
sakägare. Exempelvis ändring av planbestämmelser. 

75 000 kr 79 000 kr 

Klass 2, Enkelt planärende med begränsad problematik, 
begränsad sakägarkrets. 160 800 kr 169 000 kr 

Klass 3, Normalt planärende med normal planproblematik 
och ej alltför stort område och sakägarkrets. 268 100 kr 281 000 kr 

Klass 4, Normalt planärende med normal 
planproblematik, ej alltför stort område. Större 
sakägarkrets. 

375 400 kr 394 000 kr 

Klass 5, Komplext planärende med omfattande 
planproblematik och/eller omfattande sakägarkrets. 482 600 kr 507 000 kr 

Klass 6, Mycket komplext planärende med särskilt 
omfattande planproblematik och oklara förutsättningar. 
Kan innebära betydande miljöpåverkan. 

643 600 kr 676 000 kr 

Oklara förutsättningar, när ärendet ej går att hänföra till 
någon av klasserna 

1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

 

Kart- och mättaxa 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Bygglovskarta 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Förenklad nybyggnadskarta mPBB*NFK mPBB*NFK 

Nybyggnadskarta mPBB*NFK mPBB*NFK 

Kartprodukt och mätning vid strandskydd mPBB*NFK mPBB*NFK 

Utstakningsavgift mPBB*UF  

Grovutstakning  4 400 kr 

Finutstakning  5 500 kr 

Lägeskontroll mPBB*MF 2 700 kr 

Tillägg per punkt  549 kr 

Grundkarta 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Inmätning av objekt utöver det som ingår i grundkartan 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Gränsutvisning/gränsutredning 1 026 kr/tim 1 098 kr/tim 

Digitalt ortofoto, KF=7,5 mPBB*KF*HA mPBB*KF*HA 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Stadsmodell i 3D, KF= 7,5 mPBB*KF*HA mPBB*KF*HA 

Tillfälligt nyttjande av digital geografisk information mPBB*KF*HA mPBB*KF*HA 

Markering och inmätning av tillfällig punkt mPBB*MF mPBB*MF 

Utskrift mPBB*A*ÅF mPBB*A*ÅF 

 

Kommentar 

Taxorna avseende kart och mät ska ses ihop med bilagan. I denna finns definitioner och 
beräkningsgrunder, samt en genomgång hur dessa ska användas. 

 

1.6 Barn och utbildning 

Barnomsorg 
Taxan består av en månadsavgift som uttages 12 månader per år, med betalningsvillkor 10 
dagar netto. Den högsta avgiftsgrundande månadsinkomsten är 52 410 kr för 2022.  

Taxorna för förskola och fritidshem följer de belopp som anges i Skolverkets föreskrift.  

Avgifter för barn i förskola och pedagogisk omsorg indexuppräknas och baseras på 
inkomstaket. Avgifterna justeras när nya uppgifter om inkomsttaket 2023 kommer. 
 
Från och med augusti det år barnet fyller tre år minskas avgiften med 30,5% samtliga 
månader under året till och med juli det år barnet fyller sex år. 

Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) till och med den 
31 juli det år de fyller 3 år 

 
  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Barn 1 - 3% av avgiftsgrundande inkomst högst 1 572 kr/mån högst 1 572 kr/mån 

Barn 2 - 2% av avgiftsgrundande inkomst högst 1 048 kr/mån högst 1 048 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundande inkomst högst 524 kr/mån högst 524 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 
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Avgift för barn i förskola/pedagogisk omsorg (familjedaghem) från 1 augusti det 
år de fyller 3 år till och med juli det år barnet fyller 6 år 

För barn i förskola och familjedaghem med rätt till pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
enligt skollagen 2a § 9 utgår inte någon avgift om omsorgstiden är 15 tim/vecka. 
 

Avgift för barn i fritidshem - gäller barn som går i förskoleklass eller skola. 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Barn 1 - 2% av avgiftsgrundande inkomst högst 1 048 kr/mån högst 1 048 kr/mån 

Barn 2 - 1% av avgiftsgrundande inkomst högst 524 kr/mån högst 524 kr/mån 

Barn 3 - 1% av avgiftsgrundade inkomst högst 524 kr/mån högst 524 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 

För barn i förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) enligt skollagen 2a § 9 erbjuds 
alla barn allmän förskola 15 timmar/vecka avgiftsfritt, verksamheten bestämmer hur 
vistelsetiden förläggs. 

I de fall familjen innehar platser i såväl kommunal som enskild förskola/pedagogisk omsorg 
bestäms avgiften av turordningen i syskonskaran med yngsta barnet som barn ett oberoende 
om barnet finns i enskild eller kommunal verksamhet.  

 

Skollovstaxa 
För barn placerade enbart på skolans lov tas en avgift på 100 kr ut per beställd dag. 

Barn 1 avser yngsta barnet, och så vidare. Förskolebarn avser barn 1–5 år. Fritidsbarn avser 
barn 6–12 år (det vill säga från och med augusti det år barnet fyller 6 år). 

 

Regler för barnomsorg och förskola 
Ändrad bruttoinkomst ska omgående anmälas via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se 

Vårdnadshavares gemensamma arbetstider (veckovis återkommande) ska ligga till grund för 
tillsynstiderna. Vid varaktig förändring ska nytt schema meddelas via appen Tieto Edu. 

Avgift uttages 12 månader per kalenderår från och med det datum då barnet erhållit plats. 
Avgift uttages så länge barnomsorgsplatsen finns anvisad, det vill säga även vid frånvaro som 
sjukdom, ferier, etcetera. 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Barn 1 högst 1 093 kr/mån högst 1 093 kr/mån 

Barn 2 högst 728 kr/mån högst 728 kr/mån 

Barn 3 högst 364 kr/mån högst 364 kr/mån 

Barn 4 och fler ingen avgift ingen avgift 
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Uppsägning av plats sker via kommunens e-tjänst på ulricehamn.se. Uppsägningstiden är två 
månader. 

Avgift debiteras via faktura från kommunen varje månad. Förfallodag för betalningen är den 
sista vardagen i månaden. Påminnelseavgift och inkasso tas ut enligt gällande regler. Om 
avgiften för två månader förfallit och fakturorna fortfarande är obetalda, skickar kommunen 
meddelande till dig som vårdnadshavare. Rektor tar beslut om avstängning av 
omsorgsplatsen. Beslutet tas med 14 dagars varsel. Vårdnadshavare ska lämna uppgift om 
inkomst. Inkomstuppgifterna kan komma att kontrolleras av kommunen. I de fall uppgift 
inte lämnas kommer maximal taxa att gälla. 

 

Kulturskoleavgift 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Kulturskoleavgift 1:a barnet 725 kr/termin 725 kr/termin 

Kulturskoleavgift 1:a barnet två ämnen 1 088 kr/termin 1 088 kr/termin 

Kulturskoleavgift 2:a barnet 375 kr/termin 375 kr/termin 

Kulturskoleavgift 2:a barnet två ämnen 563 kr/termin 563 kr/termin 

Kulturskoleavgift 3:e barnet 375 kr/termin 375 kr/termin 

Kulturskolevgift 3:e barnet två ämnen 563 kr/termin 563 kr/termin 

Prövningsavgift 500 kr 500 kr 
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1.7 Stöd och omsorg 
Funktionsnedsättning 

Alla beslut enligt LSS.  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Måltidsabonnemang per månad, gruppbostad 2 602 kr/mån 2 862 kr/mån 

Frukost 19 kr 21 kr 

Lunch 37 kr 41 kr 

Mellanmål 11 kr 12 kr 

Kvällsmål 36 kr 41 kr 

Lunch daglig verksamhet 56 kr exkl. moms 66 kr exkl. moms 

Serviceinsatser inom FN 311 kr/tim 338 kr/tim 

Ledsagarservice inom SoL 165 kr/tim 179 kr/tim 

 
Individ- och familjeomsorg 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret 

IFO; frukost 19 kr 21 kr 

Korttidsplats socialpsykiatri 94 kr/dygn 102 kr/dygn 

IFO; kvällsmål 36 kr 41 kr 

Förbrukningsartiklar 144 kr/mån 157 kr/mån 

 
Äldreomsorg 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Hemtjänst 1, ej dagliga insatser 550 kr/mån 625 kr/mån 

Hemtjänst 2, dagliga insatser 852 kr/mån 925 kr/mån 

Vård- och omsorgsboende 1 977 kr/mån Samma som maxtaxa 
Socialstyrelsen 

Tillfälliga omvårdnadsinsatser 311 kr/tim 338 kr/tim 

Dygnspriskostnad för korttidsvistelse exkl. kost 94 kr/dygn 102 kr/dygn 

Grundavgift medboende vård- och omsorgsboende 714 kr/mån 875 kr/mån 

Serviceinsatser inom SoL, äldreomsorg och  
Funktionsnedsättning 311 kr/tim 338 kr/tim 

Ledsagning inom SoL 165 kr/tim 179 kr/tim 

Särskilda näringsprodukter inom kommunal 
Hemsjukvård 1 942 kr/mån 2 110 kr/mån 

Trygghetslarm 231 kr/mån 251 kr/mån 

Förbrukningsartiklar 144 kr/mån 157 kr/mån 

  



16

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Influensavaccin Samma taxa som i Västra 
Götalandsregion 

Samma taxa som i 
Västra 
Götalandsregion 

Grundavgift hemsjukvård nivå 1  136 kr/mån 

Grundavgift hemsjukvård nivå 2 341 kr/mån 370 kr/mån 

Förenklat biståndsbeslut 252 kr/mån  

Färdtjänst 

Egenavgift ungdom, åldersgrupp 0–19 år 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 44 kr/resa 48 kr/resa 

Ulricehamn – Borås 110 kr/resa 120 kr/resa 

Ulricehamn – Falköping 128 kr/resa 139 kr/resa 

Ulricehamn – Herrljunga 128 kr/resa 139 kr/resa 

Ulricehamn – Mullsjö 128 kr/resa 139 kr/resa 

Ulricehamn – Tranemo 121 kr/resa 131 kr/resa 

Ulricehamn – Jönköping 128 kr/resa 139 kr/resa 

Ulricehamn – Härryda 233 kr/resa 254 kr/resa 

Ulricehamn – Bollebygd 168 kr/resa 183 kr/resa 

Ulricehamn – Mölndal 275 kr/resa 299 kr/resa 

Ulricehamn – Göteborg 275 kr/resa 299 kr/resa 

Resor inom annan kommun 82 kr/enkelresa 89 kr/enkelresa 

Egenavgift för arbetsresor 35% av egenavgift för färdtjänstresa 35% av egenavgift för 
färdtjänstresa 

 
Egenavgift vuxen, åldersgrupp 20 år och äldre 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Resor hela dygnet   

Inom Ulricehamns kommun 56 kr/resa 60 kr/resa 

Ulricehamn – Borås 144 kr/resa 157 kr/resa 

Ulricehamn – Falköping 166 kr/resa 180 kr/resa 

Ulricehamn – Herrljunga 166 kr/resa 180 kr/resa 

Ulricehamn – Mullsjö 166 kr/resa 180 kr/resa 

Ulricehamn – Tranemo 154 kr/resa 167 kr/resa 

Ulricehamn – Jönköping 166 kr/resa 180 kr/resa 

Ulricehamn – Härryda 287 kr/resa 312 kr/resa 

Ulricehamn – Bollebygd 204 kr/resa 222 kr/resa 

Ulricehamn – Mölndal 342 kr/resa 372 kr/resa 

Ulricehamn – Göteborg 342 kr/resa 372 kr/resa 

Resor inom annan kommun 82 kr/enkelresa 89 kr/enkelresa 

Egenavgift för arbetsresor 35% av egenavgift för färdtjänstresa 35% av egenavgift för 
färdtjänstresa 
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1.8 Måltider 
Måltidspriser äldreomsorg 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Dygnsabonnemang av mat 4 388 kr/mån 4 590 kr/mån 

Matdistribution matportioner 60 kr/portion 63 kr/portion 

Matdistribution dessert 15 kr/portion 16 kr/portion 

Matdistribution kvällsmål 35 kr/portion 37 kr/portion 

Mat korttidsboende 146 kr/dygn 153 kr/dygn 

Måltidsabonnemang - palliativ vård 500 kr 523 kr 

 

Måltidspriser övriga 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Personallunch 56,25 kr exkl. moms 66 kr exkl. moms 

Personallunch studerande 56,25 kr exkl. moms 66 kr exkl. moms 

Externa gäster 75,89 kr exkl. moms 89 kr exkl. moms 
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1.9 Kultur och fritid 
 

Kostnadskategorier 

Kategori 1 - avser ungdomsverksamhet 7–25 år i föreningar och organisationer verksamma i 
Ulricehamns kommun, vilka enligt kommunstyrelsens bidragsbestämmelser är godkända för 
erhållande av kommunala bidrag. 

Kategori 2 - avser vuxenverksamhet i föreningar och organisationer verksamma i 
Ulricehamns kommun, vars ungdomsverksamhet är godkända för erhållande av kommunala 
bidrag. 

Kategori övriga - övriga föreningar och privata förhyrare.  

* Studieförbund räknas som kategori 1 när de hyr samlingslokal. 

**Vid entrébelagda arrangemang betalar kunden 10–20% av biljettintäkt brutto. Dock lägst 
lokalens timtaxa och eventuell tillkommande personalkostnad. 

*** Bibliotekets taxor kan komma att ändras under innevarande år då nytt gemensamt 
bibliotekssystem införs. Taxorna kommer då vara gemensamma med övriga kommuner i 
Sjuhärad. 

Bibliotek*** 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Första påminnelse 10 kr 10 kr 

Andra påminnelse 20 kr 20 kr 

Räkning (efter 31 dagar) 20 kr 20 kr 

Förlorat lånekort 10 kr 10 kr 

Utskrift från PC/sida svartvitt/färg, kopiering A4 1,60 kr/3,20 kr exkl. 
moms 

1,60 kr/3,20 kr exkl. 
moms 

Kopiering A3 svartvit/färg 3,20/6,40 kr exkl. moms 3,20/6,40 kr exkl. moms 

Schablonbelopp bok vuxen, ljudbok 200 kr 200 kr 

Schablonbelopp bok barn, ljudbok 150 kr 150 kr 

Schablonbelopp CD musik 50 kr 50 kr 

Schablonbelopp DVD 350 kr 350 kr 

Schablonbelopp tidskrifter 50 kr 50 kr 

Scenmoduler 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Scenmoduler 1-10 st (1-10m2) 368 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

386 
kr/arrangemangsdygn 
exkl. moms 

Scenmoduler 11-20 st (11-20m2) (halv scen) 600 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

630 
kr/arrangemangsdygn 
exkl. moms 

Scenmoduler 21-40 st (21-40m2) (hel scen) 736 kr/arrangemangsdygn exkl. 
moms 

773 
kr/arrangemangsdygn 
exkl. moms 
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Övrigt 

Provision om 20% av sammanlagd försäljning av de verk som sålts på utställningar när 
kultur ansvarar för bemanning.  

Hyra av scenen i Stureparken är kostnadsfri, men avgift enligt gängse taxor för 
markupplåtelse tas ut av miljö- och samhällsbyggnad.  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Gårdskort, årskort 40 kr  

 

Ishall 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Ishall kategori 1 70 kr 74 kr 

Ishall kategori 1, vecka 16-31 utanför säsong  111 kr 

Ishall kategori 2 232 kr 244 kr 

Ishall kategori 2, vecka 16-31 utanför säsong  366 kr 

Ishall övriga 714 kr 1 500 kr 

Ishall övriga, vecka 16-31 utanför säsong  1 500 kr 

Ishall matchtaxa kategori 2 360 kr 378 kr 

Ishall matchtaxa kategori 2 vecka 16-31 utanför säsong  567 kr 

Ishall specialidrottsförbund 360 kr 378 kr 

Entrébelagda arrangemang ishall kategori 1, 2** 10% biljettintäkt 
(brutto) 

10% biljettintäkt 
(brutto) 

Entrébelagda arrangemang ishall övriga** 20% biljettintäkt 
(brutto) 

20% biljettintäkt 
(brutto) 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1 150 kr 158 kr 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 1 vecka 16-31 utanför 
säsong  237 kr 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2 300 kr 315 kr 

Ishall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2 vecka 16-31 utanför 
säsong  1 500 kr 

Skolor utanför kommunen 440 kr 462 kr 

 

Lassalyckans idrottsanläggning 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Lassalyckan fotboll 5 mot 5 kategori 1 25 kr 26 kr 

Lassalyckan fotboll specialidrottsförbund 7 mot 7  150 kr 158 kr 

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 1 42 kr 44 kr 

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 kategori 2 106 kr 111 kr 

Lassalyckan fotboll 7 mot 7 övriga 160 kr 168 kr 

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 1 70 kr 74 kr 

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 kategori 2 230 kr 242 kr 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Lassalyckan fotboll specialidrottsförbund 11 mot 11 300 kr 315 kr 

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 övriga 530 kr 556 kr 

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 1, vinterplan 102 kr 107 kr 

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 kategori 2, vinterplan 340 kr 357 kr 

Lassalyckan B-plan fotboll 11 mot 11 övriga, vinterplan 664 kr 697 kr 

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11 kategori 1 136 kr 156 kr 

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11 kategori 2 450 kr 518 kr 

Lassalyckan fotboll 11 mot 11 matchtaxa kategori 2 250 kr 263 kr 

Lassalyckan matcharena uppvärmd plan 11 mot 11 övriga 800 kr 920 kr 

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag, arrangemang kategori 1 150 kr/plan 158 kr/plan 

Lassalyckan fotboll; cuper, sammandrag, arrangemang kategori 2 300 kr/plan 315 kr/plan 

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang, 
skidspår/spår/stadion kategori 1 

150 kr/tim (max 8 
timmar per 
arrangemangsdag) 

158 kr/tim (max 8 
timmar per 
arrangemangsdag) 

Lassalyckan friluftsområdet tävlingsarrangemang, 
skidspår/spår/stadion kategori 2 

300 kr/tim (max 8 
timmar per 
arrangemangsdag) 

315 kr/tim (max 8 
timmar per 
arrangemangsdag) 

Lassalyckans stadionområde /övriga ytor för mässor, försäljning, 
vallabussar 1 500 kr/dygn 1 575 kr/dygn 

Tillgång till el sommartid vid Lassalyckan stadion- och friluftsområde 500 kr/dygn 525 kr/dygn 

Tillgång till el vintertid vid Lassalyckan stadion- och friluftsområde 1 500 kr/dygn 1 575 kr/dygn 

Kommersiella arrangemang (skidkurser, löpning, cykel mm) i 
spårområdet, då spåren nyttjas av allmänheten 

150 kr/grupp med 
minst 5 deltagare 

158 kr/grupp med minst 
5 deltagare 

Tillkommande personalkostnad vid röd dag samtliga anläggningar 600 kr 630 kr 

 

Sekretariatvagn och toalettvagn 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Sekretariatvagn/arrangemangsdygn 400 kr exkl. moms 420 kr exkl. moms 

Sekretariatvagn/övriga dygn 80 kr exkl. moms 84 kr exkl. moms 

Toalettvagn/tillfälle 2 000 kr exkl. moms 2 500 kr exkl. moms 

 

Skolornas lokalhyror 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Facksal kategori 1* 75 kr exkl. moms/tim 75 kr exkl. moms/tim 

Facksal övriga* 150 kr exkl. moms/tim 150 kr exkl. moms/tim 

Datasal kategori 1* 225 kr exkl. moms/tim 225 kr exkl. moms/tim 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Datasal övriga* 450 kr exkl. moms/tim 450 kr exkl. moms/tim 

Cafeteria kategori 1* 75 kr/tim 75 kr/tim 

Cafeteria övriga* 150 kr/tim 150 kr/tim 

Videokonferensanläggning 400 kr exkl. moms/tim 400 kr exkl. moms/tim 

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–460 platser 
kategori 1* 110 kr 116 kr 

Lokalhyra skolor samlingslokal 1 140–460 platser 
övriga 212 kr 223 kr 

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25-120 platser 
kategori 1* 54 kr 57 kr 

Lokalhyra skolor samlingslokal 2 25-120 platser 
övriga 106 kr 111 kr 

Entrébelagda arrangemang i 
samlingslokal/motsvarande 10% 10% 

Övernattning skolsal/motsvarande upp till 100 
deltagare 60 kr/pers/dygn 65 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 101–200 deltagare 55 kr/pers/dygn 60 kr/pers/dygn 

Övernattning skolsal/motsvarande 201 eller fler 50 kr/pers/dygn 55 kr/pers/dygn 

Annat inkomstbringande arrangemang i ishall, sim- 
och sporthall. konsert, loppmarknad med mera 

10 000 kr/arrangemang 10 500 kr/arrangemang 

Personalkostnad tillkommer vid behov vid hyra av 
samlingslokal/skolsal och övernattning 

 350 kr/tillfälle eller dygn 630 
kr/tillfälle eller dygn vid röd 
dag 

 

Gymnastik- och idrottshallar 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Idrottshallar kategori 1 58 kr 61 kr 

Idrottshallar kategori 2, övriga 148 kr 155 kr 

Idrottshall matchtaxa/tävling kategori 2, övriga 250 kr 262 kr 

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar kategori 1 150 kr 158 kr 

Idrottshall cuper, sammandrag, turneringar, kategori 2, övriga 300 kr 315 kr 

Entrébelagda arrangemang i idrottshall kategori 1, 2* 10% biljettintäkt (brutto) 10% biljettintäkt 
(brutto) 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 1 44 kr 46 kr 

Gymnastiksalar/bordtennislokal kategori 2, övriga 110 kr 116 kr 

Omklädningsrum, kategori 1 1 styck  124 kr 

Omklädningsrum, kategori 2, övriga 1 styck  124 kr 

Simhall, träning (2 banor) kategori 1 58 kr 61 kr 

Simhall, tävling (6 banor) kategori 1 168 kr 177 kr 

Simhall/bassäng stora bassängen kategori 1 168 kr 177 kr 

Simhall per bassäng kategori 2, övriga 365 kr 383 kr 

Simhall undervisningsbassäng kategori 1 112 kr 117 kr 

Simhall alla bassänger kategori 1 
334 kr - personalkostnad 
tillkommer vid behov 

350 kr -
 personalkostnad 
tillkommer vid behov 

Simhall alla bassänger kategori 2, övriga 1 060 kr exkl. personal 1 110 kr exkl. 
personal 

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 1 44 kr 46 kr 

Badmintonbana, bordtennisbord kategori 2, övriga 70 kr 74 kr 

 

Småbåtshamn 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Småbåtshamn administrationsavgift köhantering 176 kr exkl. moms 185 kr exkl. moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,35-2,70 m 1 428 kr/säsong exkl. moms 1 500 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 m 1 680 kr/säsong exkl. moms 1 764 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 1 848 kr/säsong exkl. moms 1 940 kr/säsong exkl. 
moms 

Båtplats 15/5–15/10 2,71-3,10 (utan grind) 1 512 kr/säsong exkl. moms  

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Båtplats 15/5–15/10 3,11-3,50 (utan grind) 1 680 kr/säsong exkl. moms  

Båtplats Åmynningen 1/5–31/10 756 kr/säsong exkl. moms 794 kr/säsong exkl. moms 

 

Simhallen 

Dagsentré 

Taxans namn 
Taxa året före  
Budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen vuxen 60 kr/besök 65 kr/besök 

Avgift simhallen pensionär/student 50 kr/besök 55 kr/besök 

Avgift simhallen barn/ungdom 7–17 år 35 kr/besök 35 kr/besök 

Avgift simhallen barn 3–6 år 15 kr/besök 15 kr/besök 

Avgift simhallen barn under till 3 år i vuxens sällskap 10 kr/besök 10 kr/besök 

Avgift simhallen familjeavgift (2 vuxna + 3 barn till och med 17 år) 170 kr/besök 180 kr/besök 
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Kort och årskort 

Taxans namn 
Taxa året före  
Budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen årskort familj (2 vuxna+ upp till 3 barn till och med 17 år) 2 300 kr 2 415 kr 

Avgift simhallen årskort vuxen 1 230 kr 1 300 kr 

Avgift simhallen årskort pensionär/student 930 kr 1 100 kr 

Avgift simhallen årskort barn och ungdom 7–17 år 650 kr 700 kr 

10-kort vuxen  535 kr 585 kr 

10-kort pensionär/student 430 kr 495 kr 

10-kort barn och ungdom 7–17 år 270 kr 315 kr 

 
Simskola och babysim 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Simskola simundervisning/barn 400 kr 470 kr 

Simskola syskonrabatt simundervisning/syskon 300 kr  

Babysim 
600 kr exkl. moms/8 
gånger/1 baby + 1 
vuxen 

640 kr exkl. moms/8 
gånger/1 baby + 1 
vuxen 

 
Dagsentré gym inklusive bad 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad vuxen 70 kr 90 kr 

Avgift simhallen motionspass engångskort inklusive bad pensionär/student/ungdom 
16–17 år 

60 kr 70 kr 

 
Kort och årskort gym inklusive bad 

Taxans namn 
Taxa året före  
budgetåret 

Taxa 
budgetåret 

Avgift simhallen motionspass årskort inklusive bad vuxen 2 555 kr 2 700 kr 

Avgift simhall motionspass inklusive bad, pensionär/student/ungdom 16–17 år 1 940 kr 2 100 kr 

Avgift simhallen motionspass halvårskort inklusive bad vuxen 1 640 kr  

Avgift simhall motionspass halvårskort pensionär/student/ungdom 16–17 år inklusive 
bad 1 230 kr  

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad vuxen 625 kr 765 kr 

Avgift simhallen motionspass 10-kort inklusive bad pensionär/student/ungdom 16–17 
år 525 kr 595 kr 

Motionspass månadskort inklusive bad vuxen 350 kr 368 kr 

Motionspass månadskort inklusive bad pensionär/student/ungdom 16–17 år 260 kr 273 kr 
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1.10 Övrigt  

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret 

Taxa budgetåret 

Notarius publicus intyg 200 kr exkl. moms 200 kr exkl. moms 

Notarius publicus apostille 240 kr exkl. moms 240 kr exkl. moms 

Notarius publicus växelprotest 220 kr exkl. moms 220 kr exkl. moms 

Notarius publicus fullständiga adoptionshandlingar 900 kr exkl. moms 900 kr exkl. moms 

Notarius publicus timarvode 720 kr exkl. moms 720 kr exkl. moms 

Kopiering/utskrift papper A4 och A3, 
svartvitt, 10 sidor* 50 kr 50 kr 

Kopiering/utskrift papper A4 och A3,  
svartvitt, följande sidor 2 kr/st 2 kr/st 

Kopiering A0, svartvitt 40 kr/st 40 kr/st 

Kopiering A1, svartvitt 25 kr/st 25 kr/st 

Kopiering A2, svartvitt 20 kr/st 20 kr/st 

Kopiering färg A0 -A2, första sidan 150 kr 150 kr 

Kopiering färg A0 -A2, följande sidor 75 kr/st 75 kr/st 

Kopiering färg A3 -A4 6 kr/st 6 kr/st 

Skanning av pappershandlingar,  
20 sidor**  50 kr 50 kr 

Skanning av pappershandlingar, 
efter 20 sidor** 2 kr/st 2 kr/st 

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §), 
10 sidor* 50 kr 50 kr 

Kopiering av kontrakt (LOU 12 kap 22 §),  
följande sidor 2 kr/st 2 kr/st 

Digitala handlingar, per påbörjad 
15 minuters period**** 125 kr 125 kr 

Digitala handlingar, per påbörjad 15 minuters 
 period inklusive lagringsmedia**** 185 kr 185 kr 

Registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen 
 om utdrag begärs mer än 1 gång/år 200 kr exkl. moms 200 kr exkl. moms 

*Första 9 sidorna är avgiftsfria. **Första 19 sidorna är avgiftsfria. ***Första 9 sidorna är avgiftsfria. ****Första 15 minuterna 
är avgiftsfria.  

 
Kopiering för föreningar 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Föreningskopiering minidebitering 80 kr exkl. moms 100 kr exkl. moms 

Kopiering föreningar svartvitt 0,30 kr/st exkl. moms 0,30 kr/st exkl. moms 

Kopiering föreningar färg 0,60 kr/st exkl. moms 0,60 kr/st exkl. moms 
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1.11 Renhållning, avfall och VA-taxa 
 
Renhållning och avfall 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

FASTAVGIFT PER HUSHÅLL I VILLA/LÄGENHET 
ELLER FRITIDSHUS 

Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. moms) 

Året runt boende 372 kr (465 kr) 400 kr (500 kr) 
   

Fritidshus med sommarhämtning 192 kr (240 kr) 208 kr (260 kr) 
Kärlhämtning av hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall från handel, kontor och 
industrier. 

  

ÅRET RUNT BOENDE-gäller innanför samt utanför 
kommunalt VA-område 

Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. moms) 

Kärl om = 240 liter- 1ggr/2veckor 724 kr (905 kr) 768 kr (960 kr) 
Kärl om = 240 liter- 1ggr/vecka 1 444 kr (1 805 kr) 1 532 kr (1 915 kr) 
Kärl om = 240 liter- 2ggr/vecka 2 888 kr (3 610 kr) 3 064 kr (3 830 kr) 
Kärl om = 370 liter- 1ggr/2veckor 808 kr (1 010 kr) 856 kr (1 070 kr) 
Kärl om = 370 liter- 1ggr/vecka 1 612 kr (2 015 kr) 1 712 kr (2 140 kr) 
Kärl om = 660 liter- 1ggr/2veckor 1 136 kr (1 420 kr) 1 204 kr (1 505 kr) 
Kärl om = 660 liter- 1ggr/vecka 2 268 kr (2 835 kr) 2 408 kr (3 010 kr) 
ÅRET RUNT BOENDE gäller enbart utanför 
kommunalt VA-område   

Kärl om = 240 liter-1ggr/4veckor 472 kr (590 kr) 500 kr (625 kr) 
Kärl om = 240 liter- 4ggr/år 296 kr (370 kr) 312 kr (390 kr) 

Taxans namn Taxa budgetåret  Taxa budgetåret  
Kärl om = 240 liter- 2ggr/år 208 kr (260 kr) 

 
220 kr (275 kr) 
 

Fritidshus med sommarhämtning   
Kärl om = 240 liter- 10ggr/år (1 maj - 15 sep) 436 kr (545 kr) 464 kr (580 kr) 

   

AVGIFT FÖR EXTRAHÄMTNING-
utöver ordinarie abonnemang 

Pris vid hämtning efter 
budning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris vid hämtning efter 
budning kr exkl. moms (inkl. 
moms) 

Alla storlekar på kärl 704 kr (880 kr) 748 kr (935 kr) 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

RÖRLIG AVGIFT inkl. 
behandlingsavgift av brännbart 
hushållsavfall 

Pris: Kr/kg exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris: Kr/kg exkl. moms 
(inkl. moms) 

Året runt boende/ sommarhämtning 2,80 kr (3,50 kr) 2,96 kr (3,70 kr) 

TRÄDGÅRDSAVFALL Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

Trädgårdsavfall i en stor säck, budning 1 260 kr (1 575 kr) 1 340 kr (1 675 kr) 

   

KÄRLTVÄTT Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

Tvätt av sopkärl alla storlekar vid fastigheten, 
budning 288 kr (360 kr) 308 kr (385 kr) 
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HÄMTNING RETURPAPPER 
FASTIGHETSNÄRA 

Pris: Kr/år exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris: Kr/år exkl. moms (inkl. 
moms) 

Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/vecka Endast 
centralorten  2 600 kr (3 250 kr)  2 860 kr (3 575 kr) 

Kärl om = 190 eller 370 liter- 1ggr/2 veckor  1 300 kr (1 625 kr)  1 432 kr (1 790 kr) 
Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/4 veckor  600 kr (750 kr)  660 kr (825 kr) 
Kärl om = 190 eller 370 liter - 1ggr/2 månader    332 kr (415 kr) 
Kärl om = 190 eller 370 liter - 2 ggr/år  100 kr (125 kr)  112 kr (140 kr) 

   

BUDNING/EXTRAHÄMTNING 
Pris vid 
budning/extrahämtning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

Pris vid 
budning/extrahämtning kr 
exkl. moms (inkl. moms) 

Utförs inom en månad för tätort, inom 3 månader 
för landsbygd 76 kr (95 kr) 76 kr (95 kr) 

Taxans namn Taxa budgetåret  Taxa budgetåret  
HÄMTNING AV GROVAVFALL FASTIGHETSNÄRA Verklig kostnad, dock minst 1 500 kr 

(1 875 kr) 
Verklig kostnad, dock minst 1 592 kr (1 
990 kr) 

   

UNDANTAG 
RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER 

Pris per ärende kr exkl. 
moms (inkl. moms) 

Pris per ärende kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

Anmälan om gemensam avfallsbehållare, max 3 
fastigheter, max 300 m gångavstånd till kärl  360 kr (450 kr)  380 kr (475 kr) 

Anmälan om enstaka uppehåll i hämtning av 
kärlavfall, max 1 år  240 kr (300 kr)  256 kr (320 kr) 

   

LATRIN Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris: Kr/gång exkl. moms 
(inkl. moms) 

Sommarhämtning Fritidshus/badplatser 10 
ggr/år (1 maj – 15 september) 7 140 kr (8 925 kr) 7 568 kr (9 460 kr) 

Budning 2 572 kr/gång (3 215 kr) 2 728 kr/gång (3 410 kr) 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret  

SLAM FRÅN ENSKILDA BRUNNAR   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för 
slamsugning avslamavskiljare 

Pris vid regelbunden 
hämtning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris vid regelbunden 
hämtning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

0 - 1,5 m³  704 kr (880 kr)  796 kr (995 kr) 
1,6 - 3,0 m³  828 kr (1 035 kr)  940 kr (1 175 kr) 
3,1 - 4,5 m³  1 152 kr (1 440 kr)  1 304 kr (1 630 kr) 
4,6 - 6,0 m³  1 456 kr (1 820 kr)  1 648 kr (2 060 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift  1 672 kr (2 090 kr)  1 896 kr (2 370 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om 364 kr (455 kr)  412 kr (515 kr) 

   

 
Pris vid hämtning efter 
budning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris vid hämtning efter 
budning kr exkl. moms (inkl. 
moms) 

0 - 1,5 m³  956 kr (1 195 kr)  1 084 kr (1 355 kr) 
1,6 - 3,0 m³  1 216 kr (1 520 kr)  1 380 kr (1 725 kr) 
3,1 - 4,5 m³  1 544 kr (1 930 kr)  1 748 kr (2 185 kr) 
4,6 - 6,0 m³  1 772 kr (2 215 kr)  2 008 kr (2 510 kr) 

 

Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift  1 940 kr (2 425 kr)  2 196 kr (2 745 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om  364 kr/m³ (455 kr)  412 kr/m³ (515 kr) 

   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för tömning 
av slutna tankar. 

Pris vid regelbunden 
hämtning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris vid regelbunden 
hämtning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

0 - 1,5 m³  744 kr (930 kr)  844 kr (1 055 kr) 
1,6 - 3,0 m³  1 020 kr (1 275 kr)  1 156 kr (1 445 kr) 
3,1 - 4,5 m³  1 448 kr (1 810 kr)  1 640 kr (2 050 kr) 
4,6 - 6,0 m³  1 844 kr (2 305 kr)  2 088 kr (2 610 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift  1 976 kr (2 470 kr)  2 240 kr (2 800 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om  364 kr/ m³ (455 kr)  412 kr/ m³ (515 kr) 

 
Pris vid hämtning efter 
budning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris vid hämtning efter 
budning kr exkl. moms (inkl. 
moms) 

0 - 1,5 m³  1 120 kr (1 400 kr)  1 268 kr (1 585 kr) 
1,6 - 3,0 m³  1 380 kr (1 725 kr)  1 564 kr (1 955 kr) 
3,1 - 4,5 m³  1 756 kr (2 195 kr)  1 988 kr (2 485 kr) 
4,6 - 6,0 m³  2 140 kr (2 675 kr)  2 424 kr (3 030 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift  2 224 kr (2 780 kr)  2 520 kr (3 150 kr) 
+ ett volympris för volym> 6 m³ om  364 kr/ m³ (455 kr)  412 kr/ m³ (515 kr) 

   

Avgift per tömning och anläggning 
inkl. behandlingsavgift för tömning 
av minireningsverk 

Pris vid regelbunden 
hämtning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris vid regelbunden 
hämtning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

0 - 1,5 m³ 760 kr (950 kr) 860 kr (1 075 kr) 
1,6 - 3,0 m³ 1 204 kr (1 505 kr 1 364 kr (1 705 kr 
3,1 - 4,5 m³ 1 604 kr (2 005 kr) 1 820 kr (2 275 kr) 
4,6 - 6,0 m³ 2 140 kr (2 675 kr) 2 424 kr (3 030 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift 2 244 kr (2 805 kr) 2 544 kr (3 180 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om 364 kr/ m³ (455 kr) 412 kr/ m³ (515 kr) 
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Taxans namn Taxa året före 
budgetåret Taxa budgetåret  

 
Pris vid hämtning efter 
budning kr exkl. moms 
(inkl. moms) 

Pris vid hämtning efter 
budning kr exkl. moms (inkl. 
moms) 

0 - 1,5 m³ 1 112 kr (1 390 kr) 1 260 kr (1 575 kr) 
1,6 - 3,0 m³ 1 520 kr (1 900 kr) 1 724 kr (2 155 kr) 
3,1 - 4,5 m³ 1 948 kr (2 435 kr) 2 208 kr (2 760 kr) 
4,6 - 6,0 m³ 2 488 kr (3 110 kr) 2 820 kr (3 125 kr) 
för anläggningar >6 m³ uttages en grundavgift 2 572 kr (3 215 kr) 2 916 kr (3 645 kr) 
+ ett volympris för volym över 6 m³ om 364 kr/ m³ (455 kr) 412 kr/ m³ (515 kr) 

 

TILLÄGGSPRISER Pris per tillfälle exkl. 
moms (inkl. moms) 

Pris per tillfälle exkl. 
moms (inkl. moms) 

Vid utryckning inom 24 h på vardagar 1 048 kr (1 310 kr 1 188 kr (1 485 kr 
Vid hämtning inom 3 arbetsdagar 524 kr (655 kr) 596 kr (745 kr) 

Tillägg för slanglängd >30 m 364 kr (455 kr) per påbörjad 20 
meters längd 

 412 kr (515 kr) per påbörjad 20 
meters längd 

Tillägg för ytterligare brunn inom samma 
anläggning och inom slanglängden 35 m från 
fordonets uppställningsplats 

 252 kr (315 kr)  284 kr (355 kr) 

Tillägg för problematiska lock t ex särskilt tunga, 
utan handtag, fastfrusna, belamrade eller 
överväxta. 

 1 013 kr/tim (1 266 kr)  1 148 kr/tim (1 435 kr) 

Tillägg för körning på dålig väg som kräver 
merarbetstid tex backning och fastkörning  1 013 kr/tim (1 266 kr)  1 148 kr/tim (1 435 kr) 

 

VA-taxa 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

För bostadsfastighet och 
därmed jämställd fastighet 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

39 800 kr (49 750 kr) 42 600 kr (53 250 kr) 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

36 640 kr (45 800 kr) 39 200 kr (49 000 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 37,60 kr (47,00 kr) 40,00 kr (50,00 kr) 
en avgift per lägenhet 15 660 kr (19 575 kr) 16 800 kr (21 000 kr) 
en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats. 

7 320 kr (9 150 kr) 7 800 kr (9 750 kr) 

   

För annan fastighet skall 
erläggas anläggningsavgift. 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift avseende framdragning av 
varje uppsättning servisledningar till 
förbindelsepunkter för V, S och Df 

46 120 kr (57 650 kr) 49 360 kr (61 700 kr) 

en avgift avseende upprättande av 
varje uppsättning förbindelsepunkter 
för V, S och Df 

44 200 kr (55 250 kr) 47 300 kr (59 125 kr) 

en avgift per m2 tomtyta 33,20 kr (41,50 kr) 35,60 kr (44,50 kr) 
en grundavgift för bortledande av Df, 
om bortledande av dagvatten sker 
utan att förbindelsepunkt för Df 
upprättats. 

8 840 kr (11 050 kr) 9 440 kr (11 800 kr) 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

För obebyggd fastighet skall 
erläggas del av full 
anläggningsavgift 

Avgift utgår per fastighet 
med: Bostadsfastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 
Bostadsfastighet 

Servisavgift 100% 100% 
Avgift per uppsättning FP 100% 100% 
Tomtyteavgift 100% 100% 
Lägenhetsavgift 0% 0% 
Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats 100% 100% 

För obebyggd fastighet skall 
erläggas del av full 
anläggningsavgift 

Avgift utgår per fastighet 
med: Annan fastighet 

Avgift utgår per fastighet med: 
Annan fastighet 

Servisavgift 100% 100% 
Avgift per uppsättning FP 100% 100% 
Tomtyteavgift 70% 70% 
Lägenhetsavgift 0% 0% 
Grundavgift för Df, om FP för Df inte 
upprättats 100% 100% 

   
 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Bebyggs obebyggd fastighet 
skall erläggas resterande 
avgifter enligt följande: 

Bostadsfastighet Bostadsfastighet 

Tomtyteavgift 

Bebyggs bostadsfastighet tas ut 
ytterligare avgift enligt 5.1 c) om 
föreskriften i 5.3 andra stycket så 
medger. 
 

Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare 
avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 
andra stycket så medger. 
 

Lägenhetsavgift 100% 100% 
 Annan fastighet Annan fastighet 

Tomtyteavgift 30% 30% 

Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för 
samtliga V, S, Df, DG skall 
erläggas reducerade 
avgifter enligt följande 

Avgifter för framdragen 
servisledning 

Avgifter för framdragen 
servisledning 

Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 
En ledning 70% av avgift 70% av avgift 
Två ledningar 85% av avgift 85% av avgift 
Tre ledningar 100% av avgift 100% av avgift 

   

 Avgifter i övrigt Avgifter i övrigt 
Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 
Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 
Lägenhetsavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 
Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 
Avgift per uppsättning FP V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - V 30%, S 50%, Df 20%, Dg - 
Tomtyteavgift V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% V 30%, S 50%, Df -, Dg 20% 
Grundavgift Df utan FP V -, S -, Df 100%, Dg - V -, S -, Df 100%, Dg - 
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Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Den som svarar för att 
allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls skall 
erlägga anläggningsavgift 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark 
föranordnande av 
dagvattenbortledning 

22,60 kr (28,25 kr) 24,20 kr (30,25 kr) 

 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

BRUKNINGSAVGIFTER   

För bebyggd fastighet   

en fast avgift per år då 
vattenförbrukningen 
kontrolleras genom 
vattenmätare (vm), per 
mätare och mätaranslutning 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

(qn 2,5) 20 mm 3 760 kr (4 700 kr) 4 040 kr (5 050 kr) 
(qn 6) 25 mm 8 640 kr (10 800 kr) 9 280 kr (11 600 kr) 
(qn 10) 40 mm 18 960 kr (23 700 kr) 20 320 kr (25 400 kr) 
(qn 15) 50 mm 42 600 kr (53 250 kr) 45 600 kr (57 000 kr) 
(qn 40) 80 mm 88 760 kr (110 950 kr) 95 118 kr (118 750 kr) 
Större   
en avgift per m3 levererat vatten 10,00 kr (12,50 kr) 10,60 kr (13,25 kr) 
en avgift per m3 utsläppt 
spillvattenmätt som levererad 
dricksvattenmängd 

16,60 kr (20,75 kr) 17,80 kr (22,25 kr) 

för både vatten och spillvatten är 
avgiften per m3 26,60 kr (33,25 kr) 28,40 kr (35,50 kr) 

en avgift per år och lägenhet för 
bostads-fastighet och därmed 
jämställd fastighet 

320 kr (400 kr) 340 kr (425 kr) 

en avgift per år och varje påbörjat 100 
m2 tomtyta för annan fastighet, dock 
högst 2000 m2 tomtyta 

76,80 kr (96,00 kr) 82,00 kr (102,50 kr) 

 
Taxans namn Taxa året före budgetåret Taxa budgetåret 

Föreligger inte 
avgiftsskyldighet för 
samtliga V, S, Df och Dg 
ändamål, reduceras 
avgifterna. 

Följande avgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål: 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive 
ändamål: 

Fast avgift V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5% V 40%, S 45%, Df 7,5%, Dg 7,5% 
Avgift per lägenhet V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10% V 40%, S 40%, Df 10%, Dg 10% 
Avgift efter tomtyta V -. S -, Df 50%, Dg 50% V -. S -, Df 50%, Dg 50% 

   
  



31

SPILLVATTENAVLOPP   

För spillvattenavlopp 
innehållande extra 
föroreningsmängd av SS, 
BOD, P-tot och N-tot skall 
erläggas brukningsavgift per 
kg. 

Avgift per kg exkl. moms 
(inkl. moms) 

Avgift per kg exkl. moms (inkl. 
moms) 

SSsed 4,15 kr (5,20 kr) 4,45 kr (5,56 kr) 
BOD 5,00 kr (6,25 kr) 5,35 kr (6,69 kr) 
P-tot 57,90 kr (72,40 kr) 61,95 kr (77,44 kr) 
N-tot 57,90 kr (72,40 kr) 61,95 kr (77,44 kr) 

Den som ansvarar för att 
allmän platsmark ställs i 
ordning och underhålls skall 
erlägga brukningsavgift. 

Avgift exkl. moms (inkl. 
moms) Avgift exkl. moms (inkl. moms) 

en avgift per m2 allmän platsmark för 
bortledning av dagvatten 4,60 kr (5,75 kr) 5,00 kr (6,25 kr) 

   
För obebyggd fastighet inom 
detaljplan skall erläggas 
brukningsavgift 

Följande avgifter skall därvid erläggas 
för respektive ändamål 

Följande avgifter skall därvid erläggas för 
respektive ändamål 

Fast avgift V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg 7,5% V 40%, S 45%, Df 7,5% Dg 7,5% 

Har huvudmannen på 
fastighetsägarens begäran 
vidtagit åtgärd eller har på 
grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt 
sin skyldighet 
vattentillförseln avstängts 
eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av 
huvudmannen 

Följande avgifter skall 
därvid erläggas för 
respektive ändamål 

Följande avgifter skall därvid 
erläggas för respektive ändamål 

Byte av vattenmätarstorlek 1 080 kr (1 350 kr) 1 200 kr (1 500 kr) 
Vattenuttag ur vattenkiosk i Gällstad 
eller Ulricehamn 25,20 kr/m3 (31,50 kr/m3) 27,00 kr/m3 (33,75 kr/m3) 

Hyra brandpost: Engångsavgift 0-1 
månad 360 kr (450 kr) 400 kr (500 kr) 

per påbörjad månad utöver 1 månad 128 kr (160 kr) 200 kr (250 kr) 
Olovlig inkoppling på t.ex. brandpost 3 500 kr (4 375 kr) 3 760 kr (4 700 kr) 
Påsläpp eller avstängning av 
vattentillförsel vid anmälan minst tre 
arbetsdagar före arbetet. 

0 kr 0 kr 

Vid snabbare uttryckning 640 kr (800 kr 700 kr (875 kr 
Ersättning avbruten plombering utan 
övr. påverkan 640 kr (800 kr 700 kr (875 kr 

Provning av vattenmätare med 
mätnoggrannhet inom tillåtna värden: 
- mätarstorlek 20 – 40 mm 

Verklig kostnad + 240 kr (300 kr) Verklig kostnad + 500 kr (625 kr) 

mätarstorlek 50 mm eller större Verklig kostnad + 408 kr (510 kr) Verklig kostnad + 500 kr (625 kr) 
Förgäves besök 580 kr (725 kr) 700 kr (875 kr) 
Skadad eller sönderfrusen mätare. 
Inköpspris + arbetskostnad 

Varierar med mätarstorlek dock minst 
1 000 kr (1 250 kr) 

Varierar med mätarstorlek dock minst 
1 100 kr (1 375 kr) 

Avstängning och påkoppling av 
vattentillförsel på grund av obetalda 
fakturor 

640 kr (800 kr) 700 kr (875 kr) 
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för den verksamhet som Miljö- och byggnämnden bedriver 
inom Ulricehamns kommun. Kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och 
biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. 

 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 
eller undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

4. Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt 
stämningsmannadelgivning. 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
Miljö- och byggnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 
1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 
(fast avgift). 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats i taxebilaga 2. 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 
och 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
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7 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1098 kronor per hel timme handläggningstid. 
 
8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning, restid och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. 
 
Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan 
eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare 
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande 
handläggningstiden. 
 
11 § Avgift för prövning av ansökan, tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.  
 
12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan 
som återkallats innan handläggningen har påbörjats. 
 
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 
och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i 
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden 
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken. 
 
14 § Utöver avgift för prövning av tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

Avgifter för anmälningsärenden 

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av 
fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i 
bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 
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Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent 
av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. Avgift tas inte ut för en anmälan 
som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

16 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske 
vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 
kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en avgift enligt 
tilldelad årlig tillsynstid betalas efter tillsyn enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, ska en avgift enligt tilldelad årlig 
tillsynstid betalas efter tillsyn enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en avgift enligt tilldelad 
årlig tillsynstid betalas efter tillsyn enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

20 § För verksamheter som omfattas av årlig tillsynstid får nämnden i särskild ordning besluta 
om ytterligare tillsynstid. Avgift för ytterligare tillsynstid får tas ut om den faktiskt utförda 
tillsynstiden överskrider den tid som verksamheten tilldelats genom klassningsbeslut.  

Ytterligare tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som 
är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 

21 § Om miljö- och byggnämnden bedömer att verksamhetens tillsynsbehov avviker kraftigt 
från branschens normala behov, och därmed bedömer att avsteg från ordinarie tillsynstid bör 
göras påförs verksamheten ett tillägg om 25% av huvudverksamhetens tid. 

22 §  Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera 
olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara 
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timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg 
om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda 
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av 
bilaga 3, eller vad som framgår enligt taxebilaga 2.  

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån 
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

25 § För tillsyn över hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en avgift enligt tilldelad årlig tillsynstid 
betalas efter tillsyn enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå 
(A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en årlig avgift efter utförd tillsyn betalas 
enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
 
För tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt 
miljöprövningsförordningen, ska en årlig avgift efter utförd tillsyn betalas enligt vad som 
framgår av taxebilaga 2. 

Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om 
tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan 
inte krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska 
betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt 
anges i taxebilaga 1. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar 
åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som 
enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift eller tillsynstid 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift eller 
tilldelad tillsynstid i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
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Avgiftens erläggande m.m. 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 
 
32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska 
gälla omedelbart även om det överklagas. 
 
33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 
 
 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 
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Taxebilaga 1 

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 

 

 
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN 

AVGIFT 

Tillsyn i övrigt  

Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timtaxa i de fall 
tillsynen inte ingår i 
den årliga 
tillsynsavgiften enligt 
taxebilaga 2 

 
SKYDD AV OMRÅDEN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Kategori 1. Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna som omfattar en 
komplementbyggnad vars storlek uppgår till maximal 30 m², eller där det finns aktuella uppgifter om 
fastigheten som gör att ett platsbesök inte behövs.  

6 h 

Kategori 2. Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna som omfattar flera 
eller större komplementbyggnader än i kategori 1, bryggor, samt de fall där ett befintligt bostadshus 
ersätts med ett nytt. Kategorin omfattar även tillbyggnader.  

8 h 

Kategori 3. Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna som omfattar mer 
komplicerade ärenden än i kategori 2. Exempelvis byggnation av flertalet bostadshus, eller vid 
ianspråktagande av ett tidigare oexploaterat markområde.  

10 h 

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd 
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde 

5 h 

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde 

timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller 
allemansrätten 

timtaxa 

 
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 

 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 4 h 

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten 6 h 

3. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen föreskrivit 6 h 

 

 

4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma 
fastighet och vid samma tillfälle 

7 h 
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5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3 h 

6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-200 person- 
ekvivalenter, för en eller flera bostäder på flera fastigheter. 

timtaxa 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 
vad kommunen föreskrivit avseende: 

 

1. Berg- eller ytjordvärmepump, inom vattenskyddsområde 5 h 

2. Berg- eller ytjordvärmepump 2 h 

3. Övriga anläggningar timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan avseende:  

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 h 

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Belopp som motsvarar 
den årliga 
tillsynsavgiften som 
utgår för verksamhet 
enligt taxebilaga 2 
enligt riskkolumn 0 

4. Ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

timtaxa 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2. Tillsynstid enligt 
taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt timtaxa 

 
HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

 

1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin 2h 

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 2 h 

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen 
föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

4 h 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala föreskrifter för människors hälsa timtaxa 
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Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att 
driva eller arrangera 

 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra 
liknande skärande eller stickande verktyg 

 3 h 

2. Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som 
på annat sätt används av många människor. 

 3 h 

3. Anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, 
fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. 

 6 h 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.  Årlig tillsynsavgift enligt 
Taxebilaga 2 

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: 

 timtaxa 
 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd  timtaxa 

 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Prövning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om de åtgärder som en verksamhetsutövare har redogjort för 
enligt 10 kap. 12 eller 13 §§ miljöbalken är lämpliga och tillräckliga. 

 timtaxa 

Anmälan  

Handläggning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken med anledning av underrättelse från 
verksamhetsutövare. 

 timtaxa 

Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada enligt 10 
kap 1 § miljöbalken, 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

 timtaxa 

Tillsyn  

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt 
allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

 timtaxa 

 
JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Anmälan  

Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken  timtaxa 
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Tillsyn  

Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats enligt 12 kap. 10 § 
miljöbalken 

 timtaxa 

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet  timtaxa 

Prövning  

Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a §, 26 
c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har uppstått 
som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka.  

 timtaxa 

 
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom ett 
vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats 
efter den 1 januari 2018. Enligt 6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss 
övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 36 § 2 st förordningen(2014:425) om 
bekämpningsmedel och 7 kap 22 § miljöbalken. 

 timtaxa 

Prövning av ansökan om tillstånd enligt 2 kap 40 och 40 a §§ förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 
 

 3 h 

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel enligt 2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. 

 

 timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41 och 41a §§ förordningen (2014:425) om 
bekämpningsmedel. 

 3 h 

Underrättelse och information  

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som 
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer enligt 14 § Förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser. 
 

 1,5 h 

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § 1 st. (NFS 2021:10) innan installation påbörjas eller 
hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 
m3 vätska. (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller 
spillolja) med tillhörande rörledningar. 

 3 h 

Handläggning av information enligt 3 kap 2 § (NFS 2021:10) innan hantering inleds av brandfarliga 
vätskor eller spilloljor i lösa behållare som rymmer mer 150 liter. 

 timtaxa 

 Handläggning av information om cistern som tagits ur bruk enligt 7 kap 1 § (NFS 2021:10).  avgiftsbefriad 

Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som 
innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. Enligt 1 kap 1 § och 4 kap 2 § Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen (2011:13). 

timtaxa 

Tillsyn  

Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska lämna 
rapport enligt 15 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
 

1,5 h 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter timtaxa 

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte 
biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. Enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen 
(2011:13). 

timtaxa 
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AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN 

 

Prövning  

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss 
hantering av avfall enligt 15 kap 25 § p 1 miljöbalken 

timtaxa 

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller 
bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs enligt 15 kap 25 § p 2 miljöbalken 

timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering, 9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614) 

 

Uppehåll i hämtning 0,5 h 

Utsträckt hämtningsintervall 0,5 h 

Gemensam behållare 0,5 h 

Total befrielse 1 h 

Prövning av övriga ansökningar timtaxa 

Prövning av ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från kraven på utsortering i 3 kap. 
15 § avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall 
i 3 kap. 12 § avfallsförordningen. 

  timtaxa 

Anmälan  

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat 
sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall enligt 5 kap. 15 § 
avfallsförordningen (2020:614) 

avgiftsbefriad 

Tillsyn och handläggning  

Tillsyn i övrigt av avfallshantering, transport av avfall och producentansvar timtaxa 

Handläggning av miljösanktionsavgift timtaxa 
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Taxebilaga 2 Efterhandsdebitering 
  
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Timmar Beskrivning  

      VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK 

      Verksamhetsgrupp Djurhållning 

1.20 C 3 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för jordbruksproduktion 

      
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK 

      

VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

      Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter 

10.10  B 9 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.11 B 18 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton. 

10.11 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 
ton. 

10.11 B 9 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.   

10.11 B 9 
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om 
tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton. 

10.11 B 6 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton. 

10.11 B 6 
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
tillståndet inte omfattas av någon av 1-5. 

10.20 B 9 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt 
av torv. 

10.20 B 18 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
200 000 ton. 

10.20 B 18 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
50 000 ton men högst 200 000 ton. 
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10.20 B 9 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för 
annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 
10 000 ton men högst 50 000 ton. 

10.20 B 9 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 
ton men högst 10 000 ton. 

10.20 B 6 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton. 

10.20 B 6 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan 
täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon 
av 1-6. 

10.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

10.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol 

      Verksamhetsgrupp Malm och mineral 

      Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri 

      VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER 

      Verksamhetsgrupp Slakterier 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror 

15.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Rökeri 

15.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror 

15.101 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter 

15.125 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror 

15.151 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter 

15.180 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning 
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15.200 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.220 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.240 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.260 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.280 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.310 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror 

15.340 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

15.360 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR 

17.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER 

      VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR 

20.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.20 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
produktion som inte omfattas av 1. 

20.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.90 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.91 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

20.91-1 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 
6 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR 

      
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION 

22.10 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.20 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.30 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 
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22.40 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

22.40-1 U 12 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 
12 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE 

      VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier 

      Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier 

      Verksamhetsgrupp Gödselmedel 

      Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider 

      Verksamhetsgrupp Läkemedel 

      Verksamhetsgrupp Sprängämnen 

      Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning 

24.44 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.45 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter. 

24.45 B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser 
genom extraktion ur biologiskt material.  

24.45 B 30 
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.  

24.45 B 30 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.  

24.45 B 13 
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition.  

24.46 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

24.47 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR 

25.10  B 64 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. 

25.10  B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 

25.11 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

25.20 B 30 
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår. 
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25.20 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1. 

25.30 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

25.40 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

25.50 C 6 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER 

      Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter 

      Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips 

26.110 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

26.120 C 18 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter 

      VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL 

      
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

28.20 och 
28.30 

B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten 
om mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter 
per kalenderår. 

28.20 och 
28.30 

B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten 
om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.20 och 
28.30 

B 6 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 
eller 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar 
för anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten 
som inte omfattas av någon av 1-3. 

28.25 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.50 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 
ton zink per kalenderår. 

28.50 B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 
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28.50 B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 
men högst 1 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 3 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 3 timmar för varmförzinkning med uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton 
zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 
ton zink per kalenderår. 

28.50 B 30 

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton 
men högst 10 000 ton zink per kalenderår. 

28.50 B 13 

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton 
zink per kalenderår. 

28.50 B 6 

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling 
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton 
zink per kalenderår. 

28.50 B 64 

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 64 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår. 

28.50 B 30 

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 30 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.50 B 13 

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 13 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per 
kalenderår. 

28.50 B 6 

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är 
högst 100 kubikmeter per kalenderår. 
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28.50 B 6 

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är 
tillsynstiden 6 timmar för annan verksamhet än 
varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och 
sköljvatten. 

28.71 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.80 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

28.90 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

28.95 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR 

      VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING 

      Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer 

      Verksamhetsgrupp Motorfordon 

      Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan 

      Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning 

34.70 B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör 
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 
kubikmeter. 

34.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar 

      Verksamhetsgrupp Skeppsvarv 

      
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

39.15 B 184 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
500 ton per kalenderår. 

39.15 B 90 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
200 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

39.15 B 64 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
50 ton men högst 200 ton per kalenderår. 

39.15 B 30 

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 
25 ton men högst 50 ton per kalenderår. 

39.15 B 13 

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 
25 ton per kalenderår. 

39.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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39.35 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.50 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER 

39.60 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.70 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

39.80 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

39.90 C 9 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA  

      Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling 

      
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen 

40.05-i och 
40.15 

B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar 
för anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.05-i och 
40.15 

B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 
eller 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar 
om verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar. 

40.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Kärnkraft 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

40.51 B 30 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. 

40.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

40.70 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Vindkraft 

40.90 och 
40.95 

B 13 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller    14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 
till havs. 

40.90 och 
40.95 

B 13 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller    14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land. 

40.90 och 
40.95 

B 6 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 
eller    14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 
timmar för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans 
(gruppstation) på land. 
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40.100 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar 

40.110 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

40.120 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV 
KÄRNREAKTORER 

      
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING 

50.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

50.20-1 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 
6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER 

      Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur 

50.30-1 U 
Ange 
tillsynsbehov 

För väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en 
sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer 
per kalenderår vilket motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km 
med 10.000 fordonspassager per dygn är tillsynstiden 50 
timmar. 

        

      Verksamhetsgrupp Flygplatser 

      VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER 

      VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING 

74.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

      VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN 

90.10 och 
90.11 

B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 
eller 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar 
för en avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 
000 personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer 
än  
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 
personekvivalenter. 

90.16 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP AVFALL 

      
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande 

90.430 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 
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90.450 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 
500 ton per kalenderår. 

90.450 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. 

      Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall 

      Verksamhetsgrupp Avvattning 

90.375 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Biologisk behandling 

90.161 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 

90.161 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.171 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Deponering 

90.271 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.310 B 30 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
20 000 ton per kalenderår. 

90.310 B 13 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 
000 ton per kalenderår. 

90.310 B 6 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.330-i och 
90.340  

B 30 

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 
eller 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 
timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar. 

90.341 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Elavfall 

90.90 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning 

      Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning 
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90.29 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Förbränning 

90.230 C 
Ange 
tillsynsbehov 

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. 

      Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall 

      
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande 

      Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid 

      Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall 

90.30 och 
90.50 

B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 
eller    50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

90.40 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.60-1 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 
6 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar 

      Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering 

90.100 B 64 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd 
per kalenderår.  

90.100 B 30 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.110 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.70 B 30 

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd 
per kalenderår. 

90.70 B 13 
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1. 

90.80 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

90.80-1 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 
6 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall 

      Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor 

90.361 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.370 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon 
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90.119  B 64 

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. 

90.119  B 30 

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår. 

90.119  B 13 
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. 

90.120 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet 

90.381 och 
90.383 

B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 
eller    28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 
timmar. 

90.391 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål 

90.131 B 13 
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. 

90.141 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

92.20 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

92.30 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER 

93.10 C 9 
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. 

93.10-1 U 6 
För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 
6 timmar. 

      VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET 

      
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 3 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, 
är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 1 

H 6 
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 2 

H 3 För bassängbad är tillsynstiden 3 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar. 

38 § FMH, 
punkt 3 

H 6 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 6 timmar. 
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Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) 
         

Bransch Verksamhet 
Verksamhets- 
kod 

Prövn.- 
nivå 

Avgift 

UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV,  
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, NATURGRUS 
OCH ANNAT 

Berg, naturgrus och andra 
jordarter 

  U 
Timavgif
t 

LIVSMEDEL OCH FODER 

Livsmedel av animaliska 
råvaror 

  U 
Timavgif
t 

Rökeri   U 
Timavgif
t 

Livsmedel av 
vegetabiliska råvaror 

  U 
Timavgif
t 

Kvarnprodukter   U 
Timavgif
t 

Livsmedel av 
kombinerade råvaror 

  U 
Timavgif
t 

Mjölkprodukter   U 
Timavgif
t 

Annan 
livsmedelstillverkning 

  U 
Timavgif
t 

Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror 

  U 
Timavgif
t 
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TEXTILVAROR     U 
Timavgif
t 

GUMMI- OCH PLASTVAROR   25.50-1 U 
Timavgif
t 

MINERALISKA PRODUKTER 
Cement, betong, kalk, 
krita och gips 

  U 
Timavgif
t 

METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING 

    U 
Timavgif
t 

METALLBEARBETNING Maskinell bearbetning   U 
Timavgif
t 

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL 

    U 
Timavgif
t 

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER 

    U 
Timavgif
t 

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH 
KYLA  

Förbränning   U 
Timavgif
t 

Vindkraft   U 
Timavgif
t 

Värme- och 
kylanläggningar 

  U 
Timavgif
t 

VATTENFÖRSÖRJNING     U 
Timavgif
t 

RENING AV AVLOPPSVATTEN   90.16-1 U 
Timavgif
t 

AVFALL 

Biologisk behandling 90.171-1 U 
Timavgif
t 

Deponering   U 
Timavgif
t 

Förbränning   U 
Timavgif
t 

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR 

    U 
Timavgif
t 

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER 

    U 
Timavgif
t 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETE
R 

Undervisning, vård m.m. 
45 § FMH, 
punkt 2 

UH 
Timavgif
t 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETE
R 

Idrottsanläggningar, 
camping, bad m.m. 

45 § FMH, 
punkt 5 

UH 
Timavgif
t 
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Sporadiskt tillsynsbehov 
        

Bransch Verksamhet Tillsynsbehov 
Prövn.- 
nivå 

JORDBRUK 

Djurhållning 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

U 

Uppodling av annan mark 
än jordbruksmark för 
jordbruksproduktion 

Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

C 

AVFALL Deponering 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

C 

ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

  
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

H 

  
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

H 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Bostäder m.m. 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Samlingslokaler m.m. 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Hotell m.m. 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för hygienisk 
behandling 

Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER 

Lokaler för förvaring av djur 
Sporadiskt (tillsyn 
vid behov) 

UH 

 



Taxa för offentlig kontroll enligt Lag om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och 
animaliska biprodukter som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns 
kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter vilkas 
verksamheter är föremål för kontroll inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Offentlig kontroll av den som befattar sig med foder eller animaliska biprodukter där 
verksamheten är föremål för kontroll debiteras en avgift med 1098 kr per timme. 

 
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, restid, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i 
ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd 
handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per 
år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 

 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 



 

Taxa för tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen (1988:220) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den tillsyn av solarier enligt Strålskyddslagen 
som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet inom Ulricehamns kommun där 
Miljö- och byggnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddslagen. 

 
Avgifter 

 
3 § Tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver solarieverksamhet enligt Strålskyddslagen 
debiteras avgift med 1098 kr per timme. 
 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 
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Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och byggnämndens verksamhet inom Ulricehamns 
kommun och de kostnader för offentlig kontroll, annan offentlig verksamhet, prövning och 
registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen 
(2006:804), samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av 
denna lagstiftning.  
I denna taxa inkluderas animalieanläggningar, anläggningar för dricksvattenförsörjning 
samt anläggningar för tillverkning av snus eller tuggtobak i begreppet 
livsmedelsanläggning. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. registrering av livsmedelsanläggningar 
2. planerad offentlig kontroll 
3. uppföljande kontroll som inte var planerad 
4. utredning av klagomål 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll 
7. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll i övrigt 
8. offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i övrigt 
9. inköp under dold identitet 
10. korrigerande åtgärder avseende livsmedel 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt 
stämningsmannadelgivning. 
 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som föranleds av klagomål som visar 

sig vara obefogat. 
2. handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen 

överklagas 
3. Handläggning av ansökan om utdömande av vite 
4. Handläggning för att svara på remisser till exempelvis prövningsmyndigheter 
 
4 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje 
stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller 
särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt 
denna taxa fattas av ansvarig nämnd i kommunen. 
 
Timtaxa (timavgift) 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1508 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan.  
 
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
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övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Kontrolltiden inbegriper både offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet. 
 
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 

Avgift för registrering 
 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift 
motsvarande en timmes kontrolltid för registreringen. Avgiftsskyldigheten gäller även 
registrering av en anläggning med anledning av att den har övergått till en ny aktör. 

Årlig kontrollavgift 

7 § För planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet avseende en 
livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid ansvarig nämnd fastställer för anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en 
riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och 
konsumentgrupper (riskmodul), ett kontrolltidstillägg för märkning/presentation 
(informationsmodul) samt en erfarenhetsklassning med hänsyn till de erfarenheter som 
Miljö- och byggnämnden har erhållit vid offentlig kontroll av verksamheten 
(erfarenhetsmodul). För beräkning av kontrolltid samt inplacering i erfarenhetsklass 
tillämpas Riskklassning av livsmedelsanläggningar Stödjande instruktion för 
Livsmedelsverket och kommuner. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att den erhållna kontrolltiden multipliceras 
med timtaxan. 

För slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar tillkommer enligt 
18 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel en 
bemanningsavgift som beräknas genom att miljö- och byggnämnden bestämmer antalet 
bemanningstimmar som åtgår för kontrollen av animaliska biprodukter, specificerat 
riskmaterial och salmonellakontrollprogram. Denna tid multipliceras på samma sätt 
som i föregående stycke.  

 
8  § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 

uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9  § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då 
verksamheten påbörjas. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår. 

10 § Om en anläggning omklassas (erfarenhetsklassning) eller tilldelas annan kontrolltid 
(justering av uppenbart orimlig kontrolltid) efter att offentlig kontroll har utförts, ska 
den nya avgiften betalas från och med det år beslutet fattas, om avgift för gällande år inte 
redan har tagits ut. Undantag är de verksamheter som omklassas i början av året med 
avseende på hur verksamheten har drivits under föregående år (erfarenhetsklassning) 
som då skall betala den nya avgiften samma år som beslut om klassningen har fattats. 
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11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den livsmedelsföretagare vars verksamhet 
är föremål för kontroll vid kalenderårets början. 

12 § Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen har anmälts som upphörd. 

13 §  För annan offentlig verksamhet som hänger samman med den offentliga kontrollen, 
till exempel vid beslutsskrivning, tas timavgift ut för Miljö- och byggnämndens nedlagda 
handläggningstid. Avgiften bestäms genom att handläggningstiden multiplicerad med 
timavgiften.  

För verksamhet som avses i 3 a § livsmedelslagen (material och produkter avsedda att 
komma i kontakt med livsmedel) ska avgift från och med den 1 januari 2022 betalas för 
planerad offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen efter det att kontrollen utförts. 

Avgift för uppföljande kontroll, annan offentlig verksamhet och utredning av 
klagomål 

14 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut 
enligt timtaxan för all nedlagd tid som den uppföljande offentliga kontrollen ger upphov 
till samt för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. Detsamma 
gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande 
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Avgift exportkontroll 

15 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till 
miljö- och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 

16 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala 
avgift till miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett 
tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar. 
 
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover 

Höjning eller nedsättning av avgift 

17 § Om det finns särskilda skäl får ansvarig nämnd besluta att avgift enligt denna taxa 
ska höjas, sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
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19 § Av 33 § livsmedelslagen, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut 
om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas. 

20 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 

En kommunal nämnds beslut om sanktionsavgift överklagas dock till allmän 
förvaltningsdomstol. 

 

 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 



Taxa för kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den kontroll enligt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med vissa receptfria 
läkemedel inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Kontroll av verksamhetsutövare som bedriver detaljhandel enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel debiteras avgift med 1098 kr per timme. 

 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt 
stämningsmannadelgivning. 

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 



Taxa för prövning och tillsyn av folköl enligt Alkohollagen 
(2010:1622) 

Inledande 
 

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn av försäljning av folköl enligt 
Alkohollagen som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgiftsskyldig 

 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med folköl 
inom Ulricehamns kommun. 

 
Avgifter 

 
3 § Prövning och tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver anmälningspliktig 
näringsverksamhet med folköl debiteras avgift med 1098 kr per timme. 

 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 
 

Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

Avgiftens erläggande 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 

 

 
 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. 



Taxa för tillsyn tillstånd och anmälan enligt lagen (2018:2088) 
om tobak och liknande produkter samt lagen (2022:000) om 
tobaksfria nikotinprodukter 

Inledande 
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning tillsyn och handläggning enligt lagen om 
tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter som Miljö- och 
byggnämnden bedriver i Ulricehamns kommun. 

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 
 
Avgiftsskyldig  
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av 
tobak och liknande produkter inom Ulricehamns kommun. 
 
Avgift för ansökan om försäljningstillstånd 
3 § Kommunen får ta ut en avgift för anmälan om försäljning av e-cigaretter, 
påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter. Samt för prövningen av ansökan om 
försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften baseras 
på beslutad timtaxa för aktuellt år multiplicerat med antal timmar enligt nedanstående. 

 
Typ av tillstånd Timmar 
 
Stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel  
 

 
7,5 

Stadigvarande försäljningstillstånd partihandel 7,5 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre dagar) 3,5 

Ändrade förutsättningar i bolag, bl.a. prövning av nya ägare i 
HB och AB 

3,5  

  
  

Grundavgift 
4 § En årlig grundavgift tas ut motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften finansierar 
kostnader knutna till tillsynsmyndighetens verksamhet, samt för att tillsynsmyndigheten 
bedriver inre tillsyn på verksamheten.  

Avgift för yttre tillsyn 
5 § Avgift tas ut med 1098 kr per timma för tillsyn av verksamhetsutövare som bedriver 
tillståndspliktig näringsverksamhet med försäljning av tobak och liknande produkter. 

Nedsättning av avgift    
6 § Om det finns särskilda skäl, får miljö- och byggnämnden, i det enskilda fallet – med 
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – sätta ned 
eller efterskänka avgiften. 

 
7 § Handläggningsavgift i samband med ansökan/anmälan. 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. Avgift tas däremot ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid om ansökan dras tillbaka under pågående utredning.  
 

 



Avgiftens erläggande 
6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. 

 
Betalning av avgift för prövning av försäljningstillstånd enligt denna taxa ska erläggas innan 
prövningen påbörjas. 

 
Betalning av avgift för tillsyn ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 
 
_________________________ 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 



Taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen (2010:1622).  
 
Inledande 
1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den prövning och tillsyn enligt alkohollagen som Miljö- 
och byggnämnden bedriver i Ulricehamns kommun. Betalning av avgift enligt denna taxa ska 
ske till Ulricehamns kommun. 
 
Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs 
för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 
 
Avgiftsskyldighet 
2 § Den som bedriver servering av alkoholhaltiga drycker eller alkoholdrycksliknande preparat 
inom Ulricehamns kommun är skyldig att betala avgift enligt denna taxa.  
 
Avgift för ansökan om serveringstillstånd 
3 § Kommunen får ta ut en avgift för ansökan enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. Avgiften baseras på beslutad timtaxa för aktuellt år multiplicerat med 
antal timmar enligt nedanstående.  
 
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som 
återkallats innan handläggningen har påbörjats. Avgift tas däremot ut för varje halv timme 
nedlagd handläggningstid om ansökan dras tillbaka under pågående utredning. 
 

Typ av tillstånd Tidsåtgång Avgift 

Stadigvarande serveringstillstånd 9,5 timmar 10 431 kr 

Tillstånd för provsmakning vid arrangemang 
(upp till tre dagar) 4,5 timmar 4 941 kr 

Ny bolagsform samma personer 4,5 timmar 4 941 kr 

Utvidgade tillstånd 3,0 timmar 3 294 kr 

Tillfälligt utvidgade tillstånd, serveringstid, 
serveringsområde 2,0 timmar 2 196 kr 

Ändrade förutsättningar i bolag, bl.a. prövning av 
nya ägare i HB och AB 3,5 timmar 3 843 kr 

Stadigvarande servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 3,0 timmar 3 294 kr 

Tillfällig servering i gemensamt 
serveringsutrymme (per sökande) 1,0 timma 1 098 kr 

Tillfälligt tillstånd till allmänheten (upp till tre 
dagar) 5,0 timmar 5 490 kr 

Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap 2,0 timmar 2 196 kr 

Avgift för kunskapsprov 
 

1 098 kr/tillfälle 

 
 
 
 
 



Årlig grundavgift tillsyn 
4 § En årlig grundavgift tas ut som baseras på verksamhetens årliga alkoholomsättning. 
Avgiften finansierar kostnader knutna till tillsynsmyndighetens verksamhet samt för att 
tillsynsmyndigheten bedriver inre tillsyn i syfte att säkerställa en rättvis konkurrenssituation.  
 
Årlig rörlig tillsynsavgift 
5 § En årlig rörlig avgift kompletterar grundavgiften. Denna baseras på alkoholförsäljningens 
totala procentuella andel av mat- och dryckesomsättningen. 
 
Grundavgift 
Alkoholomsättning upp till 500 000 per år (baserat på 2 timmar)   2 196 kr 
Alkoholomsättning mellan 500 000 och 3 000 000 per år (baserat på 3 timmar)  3 294 kr 
Alkoholomsättning över 3 000 000 per år (baserat på 4 timmar)   4 392 kr 

 
Rörlig avgift  

Alkoholomsättning/omsättning 
mat och dryck Tidsåtgång Avgift 

0-5 % 2 timmar 2 196 kr 

6-10 % 3,5 timmar 3 843 kr 

11-25 %    5 timmar 5 490 kr 

26-50 % 6,5 timmar 7 137 kr 

51-70 % 8 timmar 8 784 kr 

71-100 % 9,5 timmar 10 431 kr 
De som har en alkoholomsättning under 200 000 kronor hamnar i den lägsta kategorin, 
motsvarande 0-5 procent, oavsett procentuell alkoholomsättning. 
 
Nya serveringstillstånd 
6 § För nytt serveringstillstånd, som startar första halvåret, debiteras en total tillsynsavgift 
motsvarande 2 timmar. Serveringstillstånd som startar under andra halvåret debiteras en 
total tillsynsavgift motsvarande 1 timma.  
 
Tillsyn tillfälliga serveringstillstånd och extra kontroll 
7 § Avgift tas ut med 1098 kr per timma för tillsyn av verksamhetsutövare med tillfälliga 
serveringstillstånd. Vid extra kontroll debiteras 1 098 kronor per påbörjad timma. 
 
Restaurangrapport 
8 § Restaurangrapporten ska lämnas in varje år enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om 
statistiska uppgifter om servering av spritdrycker, vin, starköl, jästa alkoholdrycker och andra 
alkoholdrycksliknande preparat. Om restaurangrapporten inte kommer in i tid skickar 
tillståndsmyndigheten en påminnelse. 
 
Påminnelse 1 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid. 
Påminnelse 2 försenad restaurangrapport debiteras motsvarade 1 timmas handläggningstid  
samt debitering i högsta avgiftsklassen (grundavgift och rörlig avgift). 

 
Nedsättning av avgift    
7 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnämnden, i det enskilda fallet, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller 
efterskänka avgiften. 
_________________________ 

 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 



Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer (2014:799) 
 
 
Inledande bestämmelser 
 
1 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för tillsyn som utförs av miljö- och byggnämnden i 
Ulricehamns kommun 
enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer.  
 
Avgiftsskyldig 
 
2 § Avgiftsskyldiga är de som är ekonomiska aktörer enligt förordningen om saluföring och 
användning av sprängämnesprekursorer och som tillhandahåller sprängämnesprekursorer 
till enskilda. 
 
Avgifter 
 
3 § Avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden 
multipliceras med timtaxan. Timtaxan är 1098 kronor.  
 
Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 
avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av 
ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, restid, 
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning 
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 
och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut 
motsvarande en timmas handläggningstid. Avgiften ska täcka den extra handläggning som 
krävs för delgivning av beslut genom rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning. 

 
Nedsättning av avgift 

4 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och byggnämnden i det enskilda fallet 
– med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter – 
sätta ned eller efterskänka avgiften. 

 
Avgiftens erläggande 
 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Ulricehamns kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura. 
 

_______________ 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 
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1 Inledning 
Denna taxa gäller för kart- och mätverksamheten. Avgifterna är avsedda för att täcka 
kommunens kostnader för den aktuella tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda om inget 
annat anges.  

1.1 Mervärdesskatt 
I det fall mervärdesskatt ska belasta avgiften tillkommer denna utöver den fastställda 
avgiften. I vilka fall mervärdesskatt ska tas ut framgår av gällande 
mervärdesskattelagstiftning. 

1.2 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. 

Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har kommunen 
rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande. 

1.3 Timtaxa 
För vissa ärendetyper anges ”Timtaxa” i tabellen. Avgiften beräknas i dessa fall genom att 
tillämplig handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. 

1.4 Ärenden som inte kan hänföras till ärendetyp 
Om ett ärende inte kan hänföras till en viss ärendetyp utgår avgift grundad på kommunens 
nedlagda tid för handläggning av ärendet. Avgiften beräknas i detta fall genom att tillämplig 
handläggningskostnad per timme multipliceras med kommunens nedlagda tid för 
handläggning av ärendet. 

 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
 
KF Kartfaktor 

mPBB Milliprisbasbelopp 

MF Mätningsfaktor 

NFK Nybyggnadskartefaktor 

UF Utstakningsfaktor 
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2 Avgift för nybyggnadskarta 
Avgift = mPBB x NKF 

Moms 25 % tillkommer för tillhandahållande av nybyggnadskarta som saknar samband med 
en bygglovsprövning. När du beställer en nybyggnadskarta eller förenklad nybyggnadskarta 
ingår en DWG-fil. Ska du beställa en bygglovskarta och vill ha en DWG-fil tillkommer en 
kostnad på 1098 kr   

Nybyggnadkarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger 
riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas. Granskningsavgift tas endast ut när konsult 
upprättat kartprodukten. 

Tabell 1 Bygglovskarta 

Beskrivning Avgift 

Bygglovskarta Timtaxa 

 

Tabell 2 Förenklad nybyggnadskarta 

Förenklad nybyggnadskarta  NKF Avgift 

Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta 110 5 775 kr 

Övriga byggnader som inte är enbostadshus 100 5 250 kr 

2000–4 999 m² 150 7 875 kr 

5000–9 999 m² 200 10 500 kr 

10 000–15 000 m² 250 13 125 kr 

Tomtyta större än 15 000 m2 250 eller timtaxa  

Särskild komplettering Timtaxa  

Granskning 10 525 kr 

Uppdatering av karta 40 2 100 kr 

 
Tabell 3 Nybyggnadskarta 

Nybyggnadskarta  NKF Avgift 

Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta 150 7 875 kr 

Övriga byggnader som inte är enbostadshus 150 7 875 kr 

2000–4 999 m² 250 13 125 kr 

5000–9 999 m² 350 18 375 kr 

10 000–15 000 m² 450 23 625 kr 

Tomtyta större än 15 000 m2 450 eller timtaxa  

Särskild komplettering Timtaxa  

Granskning 10 525 kr 

Uppdatering av karta 40 2 100 kr 
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3 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital 
geografisk information 

Avgift per HA = mPBB x KF (Moms 6 % tillkommer) 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 

Tabell 4 Primärkarta 

Primärkarta innehåll i karta Informationsandel i % KF 

Gränser och fastighetsbeteckning 30 9 

Byggnader och övriga topografiska 
objekt 

30 9 

Vägar, järnväg, adress 20 6 

Höjdinformation 20 6 

All information 100 30 

 
Tabell 5 Övriga kartprodukter 

Övriga digitala kartprodukter KF 

Översiktlig karta 2 

Stadskarta 1,5 

 
Tabell 6 Grundkarta 

Kartprodukt Avgift 

Grundkarta Timtaxa 

Inmätning av objekt utöver det som ingår i 
grundkartan 

Timtaxa 

 
Tabell 7 Stadsmodell i 3D 

Beskrivning KF 

Stadsmodell i 3D 7,5 

 
Tabell 8 Digitalt ortofoto 

Beskrivning KF 

Digitalt ortofoto 7,5 
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Tabell 9 Karta/ortofoto/flygfoto på papper 

Karta/ortofoto/flygbilder på papper* KF 

Nyttjanderätt vid utskrift dm²  

0–150 8 

150< 4 

*Vid utskrift tillkommer kostnad för material  

 

Tabell 10 Snedbild/fotografi 

Snedbild/fotografi*  KF 

Kommersiellt bruk (digital bild) 25 

Privat bruk (digital bild) 6 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4) 2,5 

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3) 4 

*Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell tidsersättning och 
materialkostnad 

 

Tabell 11 Digital adressinformation 

Digital adressinformation  KF 

Adresspunkt inkl. koordinat 0,0125 

 

4 Markering och inmätning av tillfällig 
mätpunkt 

Avgift = mPBB x MF (Moms 25 % tillkommer) 

 

Tabell 12 Avgift för markering och inmätning av tillfällig punkt 

Objekt  MF 

Markering och inmätning av tillfällig 
mätpunkt (minimum 3 punkter per 
beställning) 

10 
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5 Utskrift 
Avgift = mPBB x A x ÅF  (Moms 6 % tillkommer)  

Tabell 13 Avgift för utskrift 

Utskrift på papper, area dm² ÅF 

Text och linjer 0,08 

Täckande utskrift (ytor, raster) 0,16 

 

6 Utstakning 
Moms 25% tillkommer. 

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, 
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När 
utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader 
i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper 
räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig. I avgiften för 
utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på 
utstakningsskissen.  

Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad 
mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår. Om utstakning utförs av annan än 
byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % 
av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet. 

Tabell 14 Avgift för utstakning 

Beskrivning Avgift 

Nybyggnad 
huvudbyggnad/komplementbyggnad/tillbyggnad, 
4 punkter 

Grovutstakning 4 400 kr 

Finutstakning 5 500 kr 

Tillägg per punkt 549 kr 

Detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar. Timtaxa 

Ytterligare utstakning i samma ärende Timtaxa 

Övrig utstakning Timtaxa 
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7 Avgift för lägeskontroll 
Moms 25% tillkommer 

Lägeskontroll utförs inte i ärenden <15 m2 

Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + 
OPA) för varje hustyp för sig.  

Om lägeskontroll utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för 
underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift som skulle utgått om kommunen 
utfört arbetet. 

För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid tillbyggnad gäller 
anbudsförfarande eller timtaxa. 

Tabell 15 Avgift för lägeskontroll 

Ärendetyp Avgift 

Nybyggnad huvudbyggnad eller 
komplementbyggnad/tillbyggnad  
4 punkter 

2 700 kr 

Tillägg per punkt 549 kr  

Ytterligare lägeskontroll i samma 
ärende 

Timtaxa 

 

 

8 Avgift för 
gränsutvisning/gränsutredning 

Tabell 16 Avgift för gränsutvisning/gränsutredning 

Beskrivning Avgift 

Gränsutvisning/gränsutredning Timtaxa 
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1 Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller för planverksamheten. Avgifterna är avsedda för att täcka 
kommunens kostnader för den aktuella tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda om 
inget annat anges. 

1.1 Tillämplig taxa 
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller när ärendet inkommer. Om ett ärende påbörjats 
men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har kommunen rätt att tillämpa den nya 
taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande. 
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2 Avgift för Planbesked 
 

 Beskrivning Formel Avgift 

Liten åtgärd Med liten åtgärd avses projekt som 
uppfyller följande kriterier: 

1. Mindre projekt av enklare karaktär: 
ny- eller tillbyggnad av bostadshus 
omfattande högst två lägenheter eller 
ny- eller tillbyggnad av verksamheter 
upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller 
övriga projekt med en markarea om 
högst 2 000 m2 eller ändrad 
markanvändning till något av 
ovanstående. 

2. Projektet ligger inom eller i direkt 
anslutning till detaljplanerad 
markanvändning av samma karaktär. 

3. Eventuellt planarbete kan antas vara 
möjligt att genomföra med standard 
planförfarande. 

300 x mPBB 15 700 kr 

Medelstor 
åtgärd 

Med medelstor åtgärd avses projekt 
som inte uppfyller samtliga kriterier 
för liten åtgärd eller som inte uppfyller 
något av kriterierna för stor åtgärd. 

350 x mPBB 18 300 kr 

Stor åtgärd Med stor åtgärd avses projekt som 
uppfyller något av följande kriterier: 

1. Projekt av större omfattning: 
bostadsprojekt omfattande mer än 100 
lägenheter eller verksamhetsprojekt 
omfattande mer än 5 000 m2 
bruttoarea eller övriga projekt 
omfattande mer än 20 000 m2 
markarea eller ändrad 
markanvändning till något av 
ovanstående. 
2. Ärenden som kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan. 
 

400 x mPBB 21 000 kr 
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Taxa för handläggningsarbete inom plan- och 
bygglagen 
Taxan gäller för den nämnd i Ulricehamns kommun som utför byggnadsnämndens uppdrag 
enligt plan- och bygglagen, vilket är Miljö- och byggnämnden. Avgifterna tas ut med stöd av 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, eller kommunallagen (2017:725), om inget annat 
anges.  
Avgifterna är avsedda att täcka kostnaden för den aktuella myndighetsutövningen eller 
tjänsten. Taxan gäller för det år som ett ärende registreras. Avgifter för tillägg tas ut enligt 
taxan som gäller det år beslut tas. 
Det tas inte ut någon mervärdesskatt (moms) på avgifter när det gäller myndighetsutövning. 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor. 
 
Avgiften för miljö- och byggnämndens handläggning fastställs som del av beslutet vid beslut 
om besked, lov och startbesked. Det ger sökanden möjlighet att överklaga avgiften. Vid 
besluten där avgiften fastställs ska miljö- och byggnämnden även redovisa hur avgiften 
fastställts. Det görs genom en avgiftsbilaga som bifogas eller ett eget stycke i 
beslutsprotokollet med rubriken Avgift. Där framgår vilket beslut som fastställt taxan och de 
olika faktorer som ligger till grund för avgiften. Tilläggsavgifter tas ut vid extra startbesked 
eller vid slutbesked. Avgiften faktureras separat.  

Definitioner 

Mätregler enligt svensk standard 
Vid beräkning av bruttoarea (BTA), öppenarea (OPA) och byggnadsarea (BYA) ska 
mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009, gälla i tillämplig omfattning. Arean 
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger. 

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter 
HF 1 Handläggningsfaktor lovskede (lovärenden). 
HF 2 Handläggningsfaktor tekniskt skede och byggskede (lovärenden och 

anmälningsärenden). 
KOM Faktor för kommunicering.  
PBB Årligt fastställt prisbasbelopp, enligt socialförsäkringsbalk. 
mPBB ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp.  
OF Objektfaktor, baserad på eller åtgärd, enligt tabeller. 
XF Komplexitetsfaktor, är som standard 1, annat beslutas i enskilt ärende. 
BTA  Bruttoarea, totala arean för samtliga våningar, t ex byggnadsarea 100 m² i två 

våningar ger BTA 200 m², beräkning enligt SIS. 
OPA Öppen area, area utan väggar, t ex carport, beräkning enligt SIS. 
BYA  Byggnadsarea, den yta på marken som en byggnad tar i anspråk, används inte i 

denna taxa men är relevant då den används i detaljplaner och därmed ligger till 
grund för bedömningar gällande bygglov, beräkning enligt SIS. 

Beräkning av avgifter enligt taxan 
Avgiften för en viss åtgärd beräknas på de faktorer som är aktuella i varje enskilt fall. 
Avgiften beräknas som en funktion av prisbasbelopp (PBB) samt ärendeberoende 
handläggningsfaktorer som grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som 
handläggningen av respektive ärendetyp och skede kräver.  
Handläggningsfaktorerna 1 och 2 representerar olika skeden i lovärenden.  
HF 1 består av de olika bedömningsgrunder som hanteras i lovskedet. Det är 
utformningskraven som bedöms i lovskedet. 
HF 2 omfattar de tekniska egenskapskraven vid lov- och anmälningsärenden. Miljö- och 
byggnämnden granskar att det finns förutsättningar för att kraven kan komma uppfyllas 
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(startbesked) och att byggåtgärderna kan anses slutförda när byggherren har visat att alla 
krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit skäl att ingripa (slutbesked).  
 
Det finns en faktor som benämns komplexitetsfaktor (XF), vilken ger möjlighet att justera 
avgiften både upp och ner beroende på faktiskt nedlagd tid i ärenden som frångår 
normalfallet. Handläggningstiden är beroende av hur komplext ärendet är samt hur tidigt i 
processen korrekta och kompletta handlingar kommer in till myndigheten. 

Grundprincip för beräkning av avgift  
Avgift vid lov: 
HF 1 summeras, vilket ger: 
Avgift  OF x ∑HF1 x mPBB x XF 

Avgift vid lov med startbesked: 
HF 1 och HF 2 summeras vilket ger: 
Avgift  OF x (∑HF1 + ∑HF2) x mPBB x XF 

Avgift vid anmälan och startbeskedet lovärenden: 
Endast HF 2 används, vilket ger: 
Avgift  OF x ∑HF2 x mPBB x XF 
 
Besked, t ex förhandsbesked, och ärenden som avvisas har en fast avgift kopplad till 
prisbasbelopp 
Kommuniceringsavgift  KOM x mPBB, där KOM varierar med antal berörda (fastigheter) 
som ska få möjlighet att yttra sig, det påverkar antalet utskickade brev och därmed 
arbetsinsats och kostnader. 
Timavgift  antal tim nedlagd tid i ärendet, tiden förklaras och motiveras  

Exempel på beräkning av avgift 
Om ett ärende omfattar flera lov- och/eller anmälningspliktiga åtgärder används 
huvudåtgärdens objektfaktor som bas för avgiften. Övriga åtgärders objektfaktorer läggs vid 
behov till och kan justeras till halva storleken. 
 
Exempel tillbyggnad av enbostadshus, 40 m2, ny eldstad med rökkanal och 10 m mur.  
OF tillbyggnad: 6, eldstad: 3, rökkanal: 3 och 10 m mur: 3.  
Det ger OF = 7,5 (6+3/2) vid lov och 10,5 (6+3/2+3/2+3/2) vid startbeskedet med anledning 
av att eldstad och rökkanal endast är anmälningspliktigt. 

Debitering 
Avgift debiteras separat i samband med kommunens vanliga månadsfakturering.  

Tidsersättning 
I ärenden där det inte finns objektfaktorer fastställda eller där handläggningstiden har 
frångått det normala fallet är det möjligt att ta ut avgift baserat på fastställd timavgift.  
Avgiften är den totala tiden för handläggning och administration i ärendet gånger 
timavgiften.  

Avräkning 
Om skäl föreligger kan nämnden, efter särskild prövning, återbetala erlagda avgifter för 
beslut eller handläggning som nämnden inte utfört. 
Den särskilda prövningen kan ske först när ett beslut har upphört att gälla.  
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Avgift för besked 
Tabell 1 Avgift för besked 

Typ av besked Beskrivning 
Förhandsbesked (lokaliseringsprövning)  

 Utom planlagt område 200 mPBB 

 Inom planlagt område 60 mPBB 

Ingripandebesked 40 mPBB 

Villkorsbesked 40 mPBB 

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 7. 
Övriga avgifter  

Tabell 2 Beslut som påverkar avgifter  
Typ Beskrivning 

Avslag (lov) ∑HF1 x OF x mPBB 

Vägrat startbesked (lov, anmälan) ∑HF2 x OF x mPBB 

Avvisat ärende  20 mPBB 

Återtagen ansökan (innan påbörjad handläggning) Ingen avgift 

Återtagen ansökan (påbörjad handläggning)  ∑HF1 x OF x mPBB 

Försvårad delgivning1  En timmas handläggning  

Tabeller över faktorer för beräkning 
Objektfaktorer 
Objektsfaktorn utgör grunden för den avgift som tas ut på när det gäller miljö- och 
byggnämndens myndighetsutövning.  
Objektsfaktorn är baserad på area eller fast faktor för vissa uppräknade åtgärder. 

Areabaserade objektsfaktorer för byggnader 
Arean avser bruttoarea (BTA) + öppenarea (OPA) och bestäms enligt följande: 
Nya byggnader   sammanlagd area  
Ändring av byggnader2     arean ändringen avser 
Ändrad användning     arean ändringen avser 
Inredande av ytterligare bostad/lokal   arean ändringen avser  
Rivning av byggnadsverk    arean rivningen avser 

Tabell 3 objektfaktor (OF) byggnader  
Area (m2)  OF  

0-49 4 

50-129 6 

130-199 8 

200-299 10 

300-499 12 

500-799 16 

800-999 18 

1 000-1 999 20 

2 000-2 999 30 

3 000-3 999 40 

4 000- 50 + 5 per 1000 m2  

                                                        
1 Om beslutsmottagare inte har kunnat delges genom ordinarie delgivning, tas en avgift ut motsvarande en timmas 
handläggningstid per delgivning. Avgiften ska täcka den extra handläggning som krävs för delgivning av beslut genom 
rekommenderat brev samt stämningsmannadelgivning 
2 Används även vid flertal ändringar i byggnader som samlas i ett ärende. 
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Areabaserad objektsfaktor för anläggningar och markåtgärder  
Arean avser anläggningens area och bestäms enligt följande: 
Nya och ändringar av anläggningar   anläggningens area inkl. tillhörande mark 
Ändring av marknivå   ändringens yta 
Nya/ändring av parkeringsplatser  ny yta som används inkl. in/utfart 
Upplag (ej byggnad)   upplagets area inkl. markarea 
Skogsplantering   planteringens area 

Tabell 4 objektfaktor (OF) anläggningar och markåtgärder 
Area OF  
0-99 4 

100-199 6 

200-599 10 

600-1199 14 

1200-1999 16 

2000-3999 20 

4000-7999 30 

8000- 40 + 5 per 1000 m2 

Skyltar och ljusanordningar 
Objektsfaktorn, OF, baseras på skyltytans area, sammanlagd area vid flera skyltar i samma 
ärende. 

Tabell 5, objektfaktor (OF) skylt och ljusanordning 
Typer OF 

 <2 m2 2–4 m2 >4 m2 
Fristående skylt, ljusanordning 2 4 6 

Fasadmonterade skyltar inkl. vepa, ljusanordning 2 3 5 

Fasta objektfaktorer 
Tabell 6, objektfaktor (OF) för specifika åtgärder 

Åtgärd/objekt OF 

Inredande av ytterligare bostad, lokal för verksamhet (en/tvåbostadshus) 6 (4) 

Frivilligt bygglov/anmälan 2 

Uteservering, per verksamhet 2 

Ny/ändring av balkong 1-5 st 2 

Ny/ändring av balkong > 5 st 4 

Fasadändring, som omfattar mindre än 100 m2 fasadarea 
(en/tvåbostadshus) 

4 

Fasadändring, som omfattar 100 m2 fasadarea eller mer 8 

Upplag  4 

Transformatorstation 4 

Mur och eller plank vid en/tvåbostadshus 2 + 0,1/m 

Mur och/eller plank 4 + 0,2/m 

Radio- telemast eller torn/st. 5 

Vindkraftverk/st. 12 

Parkeringsplatser färre än 20 platser (en/tvåbostadshus) 6 (3) 

Parkeringsplatser 20 platser eller fler 8 

Mycket enkla byggnader 1 < 50 m2 3 

Rivning (eget ärende) 5 

Trädfällning < 5 träd 3 



Miljö- och byggnämndens taxa 

 

7 
2022-08-25 
 
  

Trädfällning >= 5 träd 5 

Ny/ändring av eldstad  3 

Ny/ändring av rökkanal  3 

Ny/ändring av ventilationsanläggning (en/tvåbostadshus) 10 (5) 

Ny/ändring av anordning för vattenförsörjning (en/tvåbostadshus) 10 (5) 

Ny/ändring av avloppsanordning (en/tvåbostadshus) 10 (5) 

Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, mindre < 5 m2 5 

Ändring av bärande konstruktion/brandskydd, större > 5 m2 10 

Ny/ändring hiss (en/två bostadshus), 10 (3) 

Ändring av planlösning (en/tvåbostadshus) 10 (5) 

Underhåll av kulturhistoriskt värdefull (en/tvåbostadshus) 10 (5) 
1 Mycket enkla byggnader är byggnader som ej värms upp t.ex. carport, skärmtak, inglasade uteplatser/växthus och liknande. 

Kommunikationsfaktorer 
Kommuniceringsavgift = KOM x mPBB   

Tabell 7 Underrättelse och expediering  
Kommunikation: Beskrivning KOM 
1-2 Berörda fastigheter Grannehörande 20 

3-10 Berörda fastigheter Grannehörande 40 

>10 Berörda fastigheter Grannehörande 80 

Kungörelse (> 25 utskicksbrev eller vid behov) Grannehörande  100 

Meddelande av beslut Kungörelse av beslut i Post- och 
Inrikes-tidning, inkl. informationsbrev 6 

Handläggningsfaktorer  
Faktorerna bestäms av handläggningens omfattning och inkluderar administrativa uppgifter. 
HF1 och HF 2 bestäms av summan av faktorerna som ingår i prövningen i enskilt ärende.  

Tabell 8 HF1, handläggningsfaktor för lovskede  
Lämplighetsprövning  Faktor 
Bedömning av plats   

Utredning av förutsättningar för lov (när fastighet och byggnadsverk inte stämmer 
med detaljplan) 

3 

Kontroll mot detaljplan eller områdesbestämmelser (åtgärden) 5 

Kontroll mot gällande förhandsbesked 2 

Lokaliseringsprövning (Ej ianspråktagen plats) 20 

Kontroll mot befintlig användning av plats 2 

Bedömning av byggnadsverket  

Placering 4 

Yttre form, färg och material 3 

Varsamhet 3 

Användbarhet och tillgänglighet 3 

Bedömning av avvikelse från krav på ovanstående 3 

Lämplig för ändamålet (inre utformning uppfyller krav):  

Utformning av bostadsutrymmen (1-2 bostad) 3 

Utformning av bostadsutrymmen (flerbostadshus) 6 

Utformning av verksamhetsutrymmen (arbetslokaler) 6 

Utformning av publika utrymmen 6 

Utformning andra utrymmen (komplement el. liknande) 2 
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Bedömning att tomt uppfyller krav  

Naturförutsättningar tas tillvara 3 

Lämplig utfart och möjlighet för nödvändiga transporter är ordnad 3 

Möjlighet till parkering, lastning och lossning 2 

Lämpliga ytor för lek och utevistelse 2 

Användbarhet och tillgänglighet 3 

Bedömning av Avvikelser från krav på ovanstående har rättats till 2 

Beslut  

Lovbeslut 3 

Ändringsbeslut 2 

 
Tabell 9 HF2, handläggningsfaktorer för tekniskt skede och byggskede 

Tekniskt skede (bedömning av utförandets förutsättningar) Faktor 

Tekniskt samråd  3 

Delsamråd 2 

Granskning av platsens förutsättningar (anmälningsåtgärder) 3 

Granskning av ändringar (lov) 3 

Granskning av tekniska handlingar 5 

Granskning av tekniska handlingar (enklare åtgärder) 2 

Delgranskning 2 

Fastställande av kontrollplan 3 

Startbesked  4 

Delstartbesked (partiellt) (vid höga OF används 3 tim tidsdebitering) 2 

 
Byggskede (bedömning och godkännande av åtgärd och utförande, avgift vid startbesked) 

Arbetsplatsbesök/st 3 

Slutsamråd 5 

Interimistiskt slutbesked 3 

Slutbesked (inkl. granskning av handlingar) 3 
 

Tillägg (arbete som inte debiterats, avgift vid nytt startbesked eller slutbesked) 

Granskning av ändringar 4 

Ny granskning av tekniska handlingar 5 

Fastställande av ny/ändrad kontrollplan 2 

Nytt startbesked  4 

Ytterligare arbetsplatsbesök/st 3 

Ytterligare villkor/beslut 2 

Extra slutsamråd 3 

Beslut om ny/byte av KA (vid höga OF används 3 tim tidsdebitering) 4 

Ytterligare interimistiskt slutbesked 3 

Komplexitetsfaktor  
Större och komplicerade eller tidskrävande projekt kan komma att kräva mer 
handläggningstid. Enkla projekt kan kräva kortare handläggningstid. I taxan tillämpas en 
faktor (XF) för komplicerad resp. enkel handläggning. Alternativt kan särskild tidsersättning 
tillämpas.  
Komplexitetsfaktorn baseras på hur komplext ärendet är och arean får därmed något mindre 
betydelse. Komplexitetsbedömningen baseras på hur omfattande ärendet är i relation till vad 
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som kan bedömas som ett ”normalärende” vad gäller den tid som bedöms behövas. I denna 
faktor läggs även in hur väl processen flyter vad gäller antal kompletteringar och hur många 
gånger påminnelse behövs. Det innebär i korthet att en sökande som kommer in med en 
korrekt och komplett ansökan tidigt i processen kan få en lägre avgift. Enhetschef har 
delegation att använda XF-faktorn med annat än 1.  
 

Tabell 10 Tabell för komplexitetsfaktor 
Komplexitetsfaktor (XF) 
Handläggning 

ME 
mycket 
enkel 

E 
enkel 

N 
normal 

K 
komplicera

d 

MK 
mycket 

komplicerad 

X-faktor 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 

 
Förklaring av komplexitetsfaktor 

Faktorn syftar till handläggningen av ärendet och kvalitet på handlingar. Exempel på vad 
som kan ge upphov till att en justering används. 
ME = mycket enkel handläggning, normalavgiften motsvarar inte nedlagda resurser 
E = enkel handläggning, normalavgiften motsvarar inte nedlagda resurser 
N = projekt med normal handläggning och granskning (begärd komplettering max 2 ggr) 
K = omfattande handläggning som kräver extra granskning och administration. 
MK = mycket omfattande handläggning som kräver extra granskning och administration. 

Planavgift vid bygglov 
Planavgift tas ut vid lovbeslut för åtgärder inom område med detaljplan och 
områdesbestämmelser som har antagits med stöd av plan och bygglagen från år 1987 eller 
senare och där planavgiften inte reglerats i ett planavtal.  
Avgifterna beräknas som en funktion av prisbasbelopp, lovärendets objektfaktor (OF) samt 
en planfaktor (PF).  
Planavgiften blir olika beroende på lovärendets omfattning, det tas inte ut någon avgift för 
mindre åtgärder.  

Uppföljning 
Uppföljning av taxan görs kontinuerligt men en större översyn görs årligen inför att 
budgetprocessen i kommunen ska starta då taxan är ett viktigt underlag. Effekten för 
sökanden behöver följas upp för att säkerställa att taxan uppfattas och fungerar rättvist. 
Handläggningen, inklusive framtagning av faktureringsunderlag, ska kännas logisk och vara 
enkel.  
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1 Bakgrund och syfte 
 

I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 
framgår att kommunen ska ha en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö som bidrar till 
hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv användning av kommunens 
resurser och en låg miljöpåverkan från kommunens fastigheter. Genom samverkan ska 
kommunen tillhandahålla ändamålsenliga och resurseffektiva verksamhetslokaler samt 
upprätthålla en balans mellan lokalbehov och det tillgängliga beståndet i form av egna och 
inhyrda lokaler. 
 
Det är svårt att med exakthet förutse hur behov och förutsättningar förändras och utvecklas 
åren framöver, lokalförsörjningsplanen behöver årligen uppdateras. Planen kan därför 
främst användas för de kommande tre årens investeringsplanering.  
 
Lokalförsörjningsplanen syftar till att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med 
lokalförändringar och förvaltningen har nu uppdaterat lokalförsörjningsplanen till att 
omfatta åren 2023–2032. Till grund för planen ligger huvudprognosen i 
befolkningsprognosen ”Långtidsprognos 2021-2040 och delområdesprognos”. 

2 Beskrivning av lokalbehov 

2.1 Sektor lärande 
Behovet av platser i förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium utgår från 
befolkningsprognos för Ulricehamns kommun. Faktorer som har betydelse för platsbehov 
inom kommunal förskola och fritidshem är ökad frekvens av förvärvsarbetande 
vårdnadshavare, omvärldsförändringar, nyproduktion av bostäder samt drift av fristående 
förskolor och grundskolor. 

2.1.1 Förskolan 
Befolkningsprognosen för Ulricehamns kommun visar att födda i åldersgruppen 1–5 år 
kommer att öka under perioden. Behovet av förskoleplatser behöver följas upp kontinuerligt. 
Verksamhet förskola utgår från att planerad byggnation i enlighet med 
lokalförsörjningsplanen tillgodoser förväntat behov. I centralorten är förskolor för 120 barn 
en lämplig storlek ur ett ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. I dagsläget har kommunen 
1411 förskoleplatser inklusive de fristående och i april 2022 är 1303 inskrivna i förskola. Det 
ger en beläggningsgrad på 92%.   
 
Cirka 30 nya förskoleplatser tillkommer i Gällstad då ny planerad förskola står färdig, det 
tillgodoser behovet i den södra delen av kommunen. Förskolan i Dalum är tänkt att flyttas till 
lokaler hos Stubo som ska byggas om, detta kommer att innebära en utökning med cirka 40 
platser och det anses möta behoven i den norra delen av kommunen. 
I centralorten planeras en ny förskola stå klar 2026. 
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2.1.2 Grundskolan 
Projektering av ny F-6 skola i Sanatorieskogen pågår. Skolan kommer att ha plats för 
555 elever i grundskola och särskola. När den står klar så finns det god kapacitet att 
klara förväntad elevökning samt minska trångboddheten på befintliga skolor i 
centralorten.  För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut 
om fortsatt högstadieverksamhet i Timmele samt två högstadieskolor i centralorten. 
Platserna är Stenbocksskolans område, Ätradalsskolan och Borgmästarhagen. 
 
Ombyggnad av Hössna skola pågår och förväntas vara klar för inflyttning i april 2023. 
Projektering för ombyggnad och renovering av Vegby skola pågår. 
Gällstads skola är i behov av ytterligare klassrum från och med läsåret 23/24. Extern 
lokal eller modul på skolområdet kommer att behövas till dess samverkanshuset står 
klart och förskolans lokaler kan byggas om för grundskolans behov. 

2.1.3 Gymnasiet 
Byggprogrammets lokaler på Maskinvägen 6 C har tidsbegränsat bygglov, fastighetsägaren 
kommer att ansöka om permanent bygglov. 

2.1.4 Grundsärskolan 
Grundsärskolan är idag utspridd på fyra olika platser. Lokalernas kapacitet och 
utformning är otillräckliga för dagens verksamhet och för framtida behov. 
  
En grundsärskola för årskurs 1–6 och 7–9 bedöms mycket angeläget. Lokalernas 
placering är väsentlig för verksamhetens kvalitet, utveckling och samverkan med 
grundskolan. Grundsärskolan skall vara placerad i anslutning till grundskolor i 
centralorten samt gymnasiet. Lokaler för grundsärskolans årskurs 1-6 projekteras i  
F-6 Sanatorieskogen. För de äldre eleverna finns lokalbehovet med i utredningen av 
7–9 skolor. 

2.2 Sektor välfärd 
Behovet av platser inom funktionsnedsättnings verksamheter bygger på avgångsår från 
särskolan, uttalade viljeyttringar från vårdnadshavare/företrädare samt personlig kännedom 
från handläggare och personal inom verksamheten.   
 
Lokalbehoven inom individ- och familjeomsorg avgörs av situationsberoende 
omständigheter. 
 
De framtida service- och lokalbehoven inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst och 
hemsjukvård avgörs av demografiska förändringar, individers hälsotillstånd, tillgängliga 
insatser och utveckling av teknologi. Behovsprognos beräknas utifrån tidigare statistiska data 
och utvecklingstrenden uppskattas med hjälp av matematiska modeller. Behovet av platser 
inom vård- och omsorgsboende beräknas med andelen av personer som behöver 
boendeplatser mot befolkning över 65 år. 

2.2.1 Vård och omsorgsboende samt hemtjänst och hemsjukvård 

Vård och omsorgsboende 
Prognos   
Enligt delområdesprognosen ökar åldersgruppen 80 år och äldre i hela kommunen med cirka 
1065 personer mellan åren 2021–2030. Denna ökning sker i alla hemtjänsten områden. 
Antalet personer 80+ år som kan komma att behöva plats på ett vård- och omsorgsboende 
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kommer att öka med cirka 88 personer till totalt 290 personer till år 2030. Antalet personer 
som antas behöva en plats i ett vård- och omsorgboende i kommunen fram till år 2030 ökar i 
alla hemtjänstområden. Det bor som mest personer i området Centrala hemtjänsten för både 
åldersgruppen 65+ och 80+ år. Det är även i detta område som antalet personer 80+ år 
kommer att öka till flest antal personer.    
 
I nuläget (våren 2022) finns det ett 20-tal lediga platser i kommunen. På grund av pandemin 
har det funnits en rädsla för smittspridning på boendena. Vilket resulterar i att färre har 
flyttat in, vilket gör att kommunen har ett större antal tomma platser idag än vad kommunen 
brukar ha, trots att det finns en kö. Personer som erbjudits platser har tackat nej till platser 
men står fortsatt kvar i kön.   
 
I kommunen finns idag fem vård- och omsorgsboenden med totalt 267 platser. 
Beläggningsgraden är varierande för de fem vård- och omsorgsboendena, mellan 78,7 
procent till 101,7 procent. Beläggningsgraden för hela kommunen år 2021 är 92,6 procent.    
  
Behov   
Samverkanshus Gällstad  
Beslut finns att avveckla vård- och omsorgsboendet Ekero i Gällstad och ersätta det med ett 
nytt samverkanshus (vård- och omsorgsboende och förskola) i Gällstad. Det nya 
samverkanshuset i Gällstad kommer att innebära en utökning med 12 platser. 
Samverkanhuset planeras att stå klart år 2025.  
 
Vård- och omsorgsboende Ryttershov  
Behovet av antalet demensplatser har ökat under de senaste åren och för att sörja för 
kompetensen inom kommunen kommer vård- och omsorgsboendet Ryttershov byggas om till 
ett centrum för kognitiv funktionsvariation. Stora delar av huset kommer att rivas och 
ersättas med nybyggda delar, avdelning G-H ska renoveras till nybyggnadsstandard. 
Ombyggnationen leder till en utökning med 15 platser, när byggnationen är klar år 2025.   
 
Samverkanshus Bergsäter  
Vård- och omsorgsboendet Solrosen finns i inhyrda lokaler. Idag uppfyller inte lokalerna 
dagens krav utifrån arbetsmiljö och tillgänglighet. Planen är att ersätta Solrosens vård- och 
omsorgsboende med ett nytt samverkanshus på Bergsäter. Samverkanshuset på Bergsäter 
ska stå klar år 2026. Initialt ska det byggas med 80 platser. 

Hemtjänst och hemsjukvård 
Prognos  
Delområdesprognosen visar att alla hemtjänstområden förväntas öka i åldersgruppen 80 år 
och äldre. Totalt i hela kommunen sker en ökning för denna åldersgrupp med ca 1065 
personer mellan åren 2020–2031. Om trenden fortsätter mot att fler personer som uppnår 
en hög ålder bor kvar hemma, kan antalet brukare och patienter tänkas öka för hemtjänsten 
och hemsjukvården.  
 
Antalet timmar per brukare och patienter varierar mycket beroende på den enskildes behov 
och är därför svår att prognosticera. Gruppen äldre lever allt längre vilket medför att de äldre 
blir mer komplicerat sjuka, vilket i sin tur leder till att mer komplexa behov och sjukvård 
behöver utföras i hemmet. Vilket resulterar i att dessa individer behöver än mer resurser av 
hemtjänsten och hemsjukvården. Utöver gruppen äldre kommer det även bli vanligare att 
vårda personer som är yngre än 65+ i hemmet.   
 
Idag har hemtjänsten 140 anställda undersköterskor och vårdbiträden. Hemsjukvården har 
25 anställda på rehab och 50 sjuksköterskor i sjuksköteenheterna.   
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Behov  
Hemtjänsten i Ulricehamn kommun är uppdelad i fem områden med fem utgångpunkter. Ett 
utökat behov av lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården finns vare sig brukarna blir fler 
eller inte, detta beror på att vissa enheter redan idag har det mycket trångt.   
 
Hemtjänsten i Ulricehamns tätort har två utgångpunkter, Topecohuset och Solrosens vård- 
och omsorgsboende. Hemtjänsten i Ulricehamns tätort är trångbodda. På grund av 
trångboddheten behöver hemtjänsten i Ulricehamns tätort utöka lokalerna. 
 
Behovet för Parkgårdens hemtjänst och hemsjukvård är egna lokaler. Idag sitter hemtjänsten 
i två små kontor, vilket inte passar verksamheten. Hemsjukvården sitter också trångt och får 
inte plats i de lokaler de har idag. Nya lokaler för hemtjänsten och hemsjukvården behövs.   
 
En generell önskan är att hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal som arbetar i samma 
hemtjänstområde och med samma brukare ska sitta på samma plats och i närheten av 
varandra. 

2.2.2 Funktionsnedsättning 
Prognos  
Lokalerna inom verksamhetsområdet omfattar främst bostäder men även lokaler till daglig 
verksamhet och korttidsverksamhet. Det ökade behovet av lokaler och bostäder på senare år 
är inte en följd av befolkningsförändringar, utan följder av den positiva utvecklingen som på 
senare år synliggjort målgruppen och strävan efter att främja delaktighet och ett självständigt 
liv. Prognosen för denna målgrupp bygger på avgångsår från särskolan, uttalade viljeyttringar 
från vårdnadshavare/företrädare samt personlig kännedom från handläggare och personal 
inom verksamheten. Prognosen blir därför en vägledning och inte en absolut sanning, då den 
enskilda personen själv får välja tidpunkt för ansökan om boende och önskemål om 
boendeform.  
 
Grupp- och servicebostäder  
Verksamheten ser ett ökat behov av både grupp- och servicebostäder fram till år 2032. 
Uppskattat behov av antalet platser bygger på en uppskattning som gjordes inom 
verksamheten under år 2021. Då uppskattades behovet att vara cirka 19 platser i gruppbostad 
mellan åren 2022 och 2030 samt cirka elva platser i servicebostad.  
 Till år 2032 finns behov av ytterligare fyra gruppbostäder samt en till bas för 
servicebostäder. De fyra gruppbostäderna planeras att vara färdigställda åren 2024, 2026, 
2028 och 2030.  En av de nya gruppbostäderna kommer att ersätta befintlig gruppbostad i 
inhyrda lokaler på Tåmarksgatan som inte uppfyller dagens krav enligt LSS.  
 
De äldre gruppbostäderna som kommunen äger idag är inte fullvärdiga, åtgärder behövs för 
att nå lämplig standard. De geografiska placeringarna som dessa bostäder har idag är mycket 
bra, vilket talar för att i första hand bygga om de befintliga boendena, så att de uppfyller 
dagens krav på fullvärdiga bostäder och brandskydd. Ombyggnation av Nillas väg 
gruppbostad planeras vara klar under år 2023 och detsamma gäller Karlslättsvägens 
gruppbostad. 
 
Ny baslägenhet Parkrosgatan 4  
Byggnaden som baslägenhet för Stockrosvägens serviceboende ligger i idag ska rivas, 
baslägenheten behöver ersättas. Dialoger förs med Stubo om att upprätta en ny baslägenhet i 
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de bostäder som Stubo bygger i området. Även lägenheter som är kopplade till basen behöver 
ersättas.  
 
Korttidsverksamhet  
Antal barn med behov av korttidstillsyn och vistelse har ökat markant från hösten år 2020 
och under år 2021, vilket har resulterat i att behovet av mer och större lokaler är mycket 
stort. I nuläget ser man inget minskat behov av korttidstillsyn utan behovet fortsätter att öka. 
Planen är att Lövbacka ska ta över Gläntas lokaler när Gläntans verksamhet flyttar till 
Ryttershov. Lövbackas verksamhet beräknas kunna utöka lokalerna år 2026.  
 
Bildfabriken  
Receptionen på Höjdgatan ska byggas om. Detta medför i sin tur att det utrymmet 
Bildfabriken idag nyttjar kommer att behöva ersättas med andra lokaler på Höjdgatan som är 
lämpliga för verksamheten.  

2.2.3 Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och integration 
Prognos och behov  
Socialpsykiatriboende   
I kommunen finns det ett socialpsykiatriboende och det är fullbelagt. Enligt verksamhetens 
prognos kommer ytterligare fyra platser att behövas framöver. Tre platser behövs redan i 
dagsläget och ytterligare en plats behövs för åren 2022–2024. Idag finns även ett 
volymproblem med korttidsplatser för målgruppen. I nuläget finns det en korttidsplats som 
alltid är belagd. När korttidsplatsen är belagd behöver verksamheten, vid vissa tillfällen låna 
korttidsplatser av äldreomsorgen. Dessa korttidsplatser är inte anpassade efter målgruppens 
behov. Det är svårt och dyrt att lösa andra boenden för målgruppen i en annan kommun. Ett 
nytt socialpsykiatriboende planeras att byggas i det nya detaljplaneområdet Sanatorieskogen 
och vara klart år 2025. Ett antal av platserna på det nya socialpsykiatriboendet kommer att 
vara korttidsplatser för denna målgrupp.   
 
URC  
Prognosen är att de enheter som sitter på URC idag kommer fortsätt växa. På tio års sikt 
kommer IFO:s enheter som sitter på URC inte få plats.  

2.3 Sektor miljö och samhällsbyggnad 
Sektor miljö och samhällsbyggnad har de senaste åren växt och kommer även framåt att ha 
behov av ytterligare kontorsarbetsplatser då tillväxten ökar utifrån de behovsutredningar 
som är framtagna. För sektorn är samordningen viktig för att kunna vara effektiva och därför 
är önskemålet att ha enheterna i sektorn samlade. Det utökade behovet är beroende på om 
sektorn kommer vara politiskt prioriterad och hur stor efterfrågan kommer vara på sektorns 
tjänster. Sektorn ser att ärendemängden ökat kraftigt vilket inte bedöms vara övergående. 
Behovet av kontorsarbetsplatser kan påverkas av hur möjligheterna kommer vara för 
distansarbete, digitala arbetssätt och hur framtidens kontor utformas och används. 
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2.4 Sektor service 
Lokalbehovet för sektor service är för flertalet verksamheter kopplat till övriga sektorers 
framtida utveckling utifrån hur invånarantalet ökar eller minskar. Många medarbetare inom 
sektor service finns utspridda i kommunens verksamheter. Dock ökar behovet av 
kontorsarbetsplatser i och med att administrationen växer när verksamheterna gör det. 
Behovet av kontorsarbetsplatser kan påverkas av hur framtidens kontor utformas och 
möjligheten till distansarbete.  

 
IT-organisationen sitter idag på tre ställen vilket inte är optimalt. Majoriteten av personalen 
sitter i lokaler som hyrs av UEAB på Karlsnäsvägen 11, utöver det har enheten kontor i 
Nämndhuset och i Tranemo. UEAB har flaggat för att de själva kommer att behöva lokalerna 
på Karlsnäsvägen 11 inom ett par år.  

 
För att bedriva verksamhet inom kultur och fritid i ändamålsenliga lokaler finns behov av 
åtgärder kopplat till simhall och nytt stadsbibliotek. Projektering av nytt bibliotek pågår. I 
samband med översynen av högstadieskolor ska fritidsgården inrymmas i den mest centrala 
högstadieskolan. Lokalerna ska samnyttjas och samarbetet mellan skola och fritidsgård kan 
utökas. I samband med byggnation av nya skolor bör avstämning göras med Kultur och fritid 
avseende behov när nya idrottshallar ska byggas, exempelvis gällande läktare. Kommunens 
största samlingslokal med scen finns idag i Stenbockskolan och om förändringar görs i skolan 
som påverkar aulan bör frågan om samlingslokal beaktas. 

2.5 Kommunledningsstaben 
I takt med att antalet invånare ökar och den kommunala servicen gör detsamma så ökar 
också förvaltningens behov av stödfunktioner. Kommunledningsstabens medarbetare finns i 
dagsläget i Stadshuset och på Höjdgatan. Mycket talar för att en ökad flexibilitet i arbetssätt 
kommer innebära att behovet av kontorsarbetsplatser inte ökar på samma sätt som tidigare. 

3 Lokalförsörjningsplan 2023–2032 
Lokalförsörjningsplanen finns bifogad som bilaga 1 till detta dokument. Underlag för 
bedömning av förskoleplatser finns bifogad som bilaga 2 till detta dokument medan underlag 
för platser i vård- och omsorgsboende finns bifogad som bilaga 3 i detta dokument.  

4 Beskrivning av aktiviteter i 
lokalförsörjningsplan 2023–2032 

Ny enhet till hemtjänst och hemsjukvård 
I samband med att behovet av hemtjänst och hemsjukvård ökar, behöver verksamheten mer 
personal och fler kontorsplatser. Vi kommer troligen att hyra lokaler för denna verksamhet. 
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Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård i Dalum 
I samband med att behovet av hemtjänst och hemsjukvård ökar behöver verksamheten mer 
personal och fler kontorsplatser. Vi kommer troligen att hyra lokaler för denna verksamhet. 
 
Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 
Syftet är att göra gruppbostaden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder 
enligt LSS. 
 
Stadsbibliotek 
Nuvarande stadsbibliotek ligger i före detta Nämndhuset som är en byggnad i dåligt skick och 
en avvecklingsfastighet. Under 2017 har fastighet köpts in av ICA fastigheter. Om- och 
tillbyggnad kommer att genomföras i en så kallad 3D-fastighet.  
 
Ersätta baslägenhet Stockrosvägen  
Byggnaden som Stockrosvägens baslägenhet ligger i ska rivas, baslägenheten behöver 
ersättas. 
 
Samverkanshus i Gällstad  
Kommunen behöver bättre lokaler för vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad. 
Förbättrad boendestandard, lärmiljö och arbetsmiljö kan tillgodoses i en byggnad av ett 
samverkanshus. Ett nytt vård- och omsorgsboende ger en långsiktig och kostnadseffektiv 
lösning jämfört med att bygga om det gamla äldreboendet som föreslås avyttras. En förskola i 
samma byggnad som boendet ger samverkansfördelar. 
 
Utökade lokaler Gällstad skola 
Gällstads skola är i behov av ytterligare klassrum från och med läsåret 23/24. Extern lokal 
eller modul på skolområdet kommer att behövas till dess samverkanshuset står klart och 
förskolans lokaler kan byggas om för grundskolans behov. 
 
Nybyggnad boendedelar Ryttershov  
Stora delar av Ryttershov är i dåligt skick. Alternativet att bygga nytt framstår som det bästa 
alternativet sett över lång tid. Det leder till lägre driftkostnad per boendeplats. Arbetsmiljön 
blir bättre, vilket leder till en attraktiv arbetsplats. Byggnationen planeras etappvis för att 
slippa evakuering. Byggnad G-H kommer att behållas, denna del byggdes om 2012.   
 
Utökade lokaler Lövbacka 
Antal barn med behov av korttidstillsyn och vistelse har ökat från hösten år 2020 och under 
år 2021. Behovet av större lokaler är stort för Lövbackas fritidsverksamhet.   
 
Ombyggnation gruppbostad Nillas väg 
Syftet är att göra gruppbostaden fullvärdig och ändamålsenlig enligt dagens krav på bostäder 
enligt LSS. 
 
Ny skola årskurs F-6 
En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Från och med höstterminen 2019 och fram till ny 
skola står klar placerades tillfälliga lokaler vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. Den nya 
skolan ska även inrymma lokaler för särskola. Projektering pågår.  
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Ny skola Borgmästarhagen (375 elever i första etappen) 
För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om två 
högstadieskolor i centralorten varav den ena ska byggas i Borgmästarhagen.  
 
Stenbocksskolan 
För årskurserna 7-9 har kommunfullmäktige fattat ett inriktningsbeslut om två 
högstadieskolor i centralorten varav den ena ska vara på Stenbocksskolans område. Lokaler 
för fritidsgård och särskola ska finnas i skolan. Utredning pågår avseende hur 
Stenbocksskolans område ska disponeras.  
 
Ätradalsskolan 
Beslut är fattat om fortsatt högstadieverksamhet i Timmele på Ätradalsskolans område. 
Utredning pågår för att kunna fatta beslut om ombyggnation/renovering av befintlig lokal 
eller nybyggnation.  
 
Lokaler räddningstjänsten Ulricehamn 
Nya lokaler behövs för att den planerade utvecklingen av Bronäsområdet skall kunna 
genomföras. 
 
Boende socialpsykiatri  
Gruppen som är i behov av boende på ett socialpsykiatriboende växer. Nybyggnation 
planeras i Sanatorieskogen.  
 
Sim- och sporthall 
Genomförd förstudie visar tydligt att det långsiktigt blir lägre kostnader med en nybyggd 
anläggning. Livslängden blir minst 40 år i stället för maximalt 20 år i en om- och tillbyggd 
anläggning. En nybyggd simhall ger också möjligheter till ökade intäkter då en ny simhall är 
betydligt bättre anpassad till behoven och därigenom attraktivare. 
 
Ny gruppbostad  
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS i Bergsäter. 
 
Nytt samverkanshus i Ulricehamn 
Nyproduktion av ett nytt samverkanshus för vård- och omsorgsboende och förskola i 
Bergsäter. 
 
Avveckling Ekero  
Försäljning av fastigheten när det nya vård och omsorgsboendet är färdigställt i Gällstad. 
 
Ny förskola Dalum 
Ny förskola planeras i Dalum för att ersätta befintliga lokaler som inte är helt ändamålsenliga 
och för att utöka antalet förskoleplatser i Ätradalen. Planeringen är att hyra lokal av Stubo 
som byggs om till förskola. Att utöka antalet platser i Dalum bedöms strategiskt riktigt 
utifrån ett ökat behov av förskoleplatser i Ätradalen.  
 
Förvaltningslokaler 
Antalet personer som behöver kontorsplatser kommer att öka och det finns en ambition att 
ersätta kontorsplatserna i Nämndhuset efter att biblioteket flyttat till nya lokaler.  
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Ny gruppbostad 
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS i Sanatorieskogen som ersätter den befintliga 
inhyrda gruppbostaden vid Tåmarksgatan. Tåmarksgatan uppfyller inte dagens krav enligt 
LSS.  
 
Avveckling Dalums g:a förskola 
Försäljning av fastigheten när ny förskola är färdigställd. 
 
Lokaler byggprogram 
Lokalerna på Maskinvägen 6 C har tidsbegränsat bygglov, fastighetsägaren ansöker om 
permanent bygglov.  
 
Förskola Trädet 
Ny detaljplan behöver upprättas för att permanent bygglov ska kunna erhållas.  
 
Ny gruppbostad 
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS, preliminär placering i Lövåsen.    
 
Avveckling Nämndhuset 
Biblioteket kommer att flytta till nya lokaler och ett avvecklingsbeslut finns sedan många år 
tillbaka avseende Nämndhuset.  Behovet av förvaltningslokaler ökar och i utredningen för 
”Framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler” konstaterades i rapporten 
”Slutrapport – påverkan på och möjligheter till förvaltningslokaler i centralorten” att 
Nämndhusets placering är ett möjligt alternativ för framtida förvaltningslokaler.   
 
Servicebostäder kopplat till ny bas  
Finns flera liknande lösningar hos Stubo idag. Behöver startas upp en ny. 
 
Ny gruppbostad  
Nybyggnation av ny gruppbostad enligt LSS, preliminär placering i Bronäs. 
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5 Bilaga 1, Lokalförsörjningsplan 2023–
2032 
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6 Bilaga 2, Platser och behov – 
kommunens förskoleplatser 

 

Fö
rsk

ola
BT

A
Be

dö
md

 ka
pa

cit
etI

ns
kri

vn
a 2

20
40

4
HT

-22
An

tal
 

av
d

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Pla
tse

rB
eh

ov
Pla

tse
rB

eh
ov

Kv
arn

lyc
ka

n
55

57
46

3
55

55
55

55
55

55
55

55
To

tus
12

0
11

1
87

6
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Lyc

ka
n

12
0

82
70

6
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Sta

ds
sko

ge
n

12
0

12
0

11
1

6
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Tre

 Ro
so

r
14

0
12

9
11

7
6

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

14
0

Be
rgs

äte
r

0
0

0
0

0
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

12
0

Ka
pa

cit
et 

i ce
ntr

alo
rte

n
55

5
55

5
55

5
55

5
67

5
67

5
67

5
67

5
67

5
67

5
67

5

Än
gla

gå
rde

n
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
20

20
Vis

tah
olm

65
65

65
65

65
65

65
65

65
65

65
65

Mo
nte

sso
ri

44
44

44
44

44
44

44
44

44
44

44
44

My
rst

ack
en

42
42

42
42

42
42

42
42

42
42

42
42

Su
mm

a f
ris

tåe
nd

e
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
17

1
To

tal
 ka

pa
cit

et 
i ce

ntr
alo

rte
n

72
6

67
0

72
6

69
4

72
6

72
8

72
6

74
5

84
6

75
0

84
6

76
6

84
6

77
0

84
6

77
5

84
6

79
3

84
6

80
5

84
6

81
3

Gä
lls

tad
34

39
37

2
34

34
34

Jun
iba

cke
n

50
56

56
3

50
50

50
Gä

lls
tad

gå
rde

n
0

0
0

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Ma

rbä
ck

75
51

50
4

75
75

75
75

75
75

75
75

75
75

Tv
ärr

ed
53

60
46

3
53

53
53

53
53

53
53

53
53

53
Lin

go
ntu

va
n

26
19

11
1

26
26

26
26

26
26

26
26

26
26

So
lve

igs
 fö

rsk
olo

r V
eg

by
26

26
26

26
26

26
26

26
26

26
26

26
26

Ka
pa

cit
et 

i o
mr

åd
et

26
4

25
1

22
6

26
4

22
9

26
4

22
3

26
4

22
4

30
0

22
7

30
0

22
5

30
0

22
6

30
0

22
8

30
0

22
8

30
0

22
9

30
0

Hö
ke

rum
12

0
10

6
97

6
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
12

0
Ni

tta
42

41
32

2
42

42
42

42
42

42
42

42
42

42
Älm

es
tad

40
31

29
2

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

Ka
pa

cit
et 

i o
mr

åd
et

20
2

17
8

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

Re
gn

bå
ge

n
40

39
39

2
40

40
40

Ny
cke

lpi
ga

n
18

22
18

1
18

18
18

18
18

18
18

18
18

18
Än

gsg
ård

en
36

36
36

36
36

36
36

36
36

36
36

36
36

Pa
ste

lle
n

40
40

40
2

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

Hä
sth

ov
en

66
67

66
4

66
66

66
66

66
66

66
66

66
66

Trä
sko

n
19

23
16

1
19

19
19

19
19

19
19

19
19

19
Ny

 fö
rsk

ola
 Da

lum
80

80
80

80
80

80
80

Ka
pa

cit
et 

oc
h b

eh
ov

 i o
mr

åd
et

21
9

20
4

19
9

21
9

24
3

21
9

24
4

21
9

24
4

25
9

24
7

25
9

24
7

25
9

25
0

25
9

25
4

25
9

25
5

25
9

25
7

25
9

25
8

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

 



LOKALFÖRSÖRJNINGSPLAN 2023-2032

15

7 Bilaga 3 Platser och behov - 
kommunens vård- och omsorgsboende 
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ULRICEHAMNS KOMMUN 

CEN TRALASAMVERKANSGRUPPEN PROTOKOLL 

Tid och plats 

Närvarande 

2022-11-02, kl 08:30-09:30, Åsunden 

För arbetsgivaren: 

Roland Ödh, HR-chef, tf ordförande 
Ulrica Fagerson, ekonomichef, deltog vid punkt 2
Annelie Eklöf, sekreterare 

För arbetstagarorganisationerna: 

Therese Brunbäck, Kommunal 
Christian Jonsson, Vision 
Catarina Coutinho Axelsson, Lärarförbundet 
Matthias Nordgren, SACO 

Frånvarande: 

Gustaf Olsson, kommunchef, ordförande 
Andreas Wass, SACO 
Eva Ek Josefsson, Huvudskyddsombud, SACO, Lärarförbundet, DIK

Marie Törnqvist, Huvudskyddsombud, Kommunal, Vision, Vårdförbundet
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§2

Ekonomifrågor (stående) 

Ekonomiska läget 

Ekonomichefen informerar om prognosen per sista september. 

Inom sektor lärande så visar de interkommunala ersättningarna mindre underskott än vad som 
tidigare prognostiserats och den totala prognosen för sektorn visar därför +4,5 mnkr jämfört med 
budget. 

För övrigt ser arbetsgivaren inga förändringar i prognosen sedan delårsbokslutet redovisades vid 
föregående möte. 

Budget 2023 - förvaltningens underlag till kommunstyrelsen 

Ekonomichefen redovisar ekonomiska förutsättningar och det budgetunderlag som förvaltningen 
tagit fram på uppdrag av kommunstyrelsen gällande 2023.

Förvaltningens underlag för utökade anslag visas och gås igenom. Utgångsläget vid arbetet har 
varit att prioritera tidigare fattade politiska beslut. 

Vidare visas investeringsbudget/investeringsplan för 2023-2025. Information ges även om ökade 
pensionskostnader om cirka 40 mnkr för 2023, dels på grund av nytt pensionsavtal och dels på 
grund av att intjänade pensionsrätter måste värdesäkras för inflation. 

Dialog sker om hur mycket kommunen har i lån och ekonomichefen informerar om att det i 
nuläget endast är bolagen som har lån inom koncernen. Men bedömningen är att 
kommunen/förvaltningen kommer att behöva låna för att kunna investera enligt den plan som 
finns. 

Ett resonemang sker om de 2% som är kommunens utgångspunkt för budget i balans och god 
ekonomisk hushållning. För att kunna uppnå detta så måste effektiviseringar genomföras. 

Budgetunderlaget kan ändras av politiken och kommunstyrelsen kommer att presentera sitt 
förslag vid kommunstyrelsens möte den 10 november. 

SACO framför följande yttrande: 

"SACO önskar att det föreslagna effektiviseringskravet om 2,3 % hade föranlett omfattande 
konsekvensanalyser. Dels för att undersöka om det för kvaliteten i verksamhetens skull finns skäl 
att ompröva flera av de utökningar som planeras i budget, dels för att pröva om det hade varit 
lämpligt med ett differentierat effektiviseringskrav, dvs att olika verksamheter får olika 
effektiviseringskrav baserat på sina faktiska förutsättningar. 
Vi vet visserligen ändå att ett effektiviseringskrav om 2,3 % kommer att slå hårt mot 
kärnverksamheterna. Till detta kommer att en stor del av kommunens verksamhet är 
läsårsbunden, vilket innebär att effektiviseringskravet i stora delar inte kan effektueras förrän 
från om med höstterminens början. Eftersom ett kalenderår är 2,4 gånger längre än perioden 
augusti-december kan ett effektiviseringskrav för skolan på 2,3 % räknat på kalenderår i 
praktiken innebära ett krav på effektiviseringar motsvarande drygt 5 %. 
Det finns andra områden som inte går att effektivisera, till exempel kostnader för olika typer av 
entreprenad; för skolans del gäller detta främst interkommunal ersättning för skolelever som 
studerar hos annan huvudman. En fjärdedel av skolområde Tingsholms budget utgörs av 
interkommunala ersättningar som inte kan påverkas av ett effektiviseringskrav, vilket innebär att 
övriga ¾ av verksamheten får bära hela effektiviseringsbördan. 
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SACO föreslår mot bakgrund av ovanstående att avtalet med Navet sägs upp, att SSA
samordnartjänsten och den centrala utredartjänsten dras in, vilket torde ge en besparing på ca 
1 500-2 ooo tkr. SACO önskar att detta yttrande görs tillgängligt för KS och KF inför den politiska 
beredningen av budget" 

Lärarförbundet ställer sig bakom första delen i SACO's yttrande och föreslår att man ser över 
inom vilka icke samhällsviktiga verksamheter, som besparingar kan genomföras istället. 

De fackliga organisationerna har inget att erinra och har i samverkan tagit del av 
förvaltningens underlag till kommunstyrelsen rörande 2023 års budget. 
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Vid protokollet: 

Annelie Eklöf 

Justeras: 

För arbetsgivaren 

RolandÖdh 

Kommunal Lärarförbundet 

Therese Brunbäck Catarina Coutinho Axelsson 

SACO Vision 

Matthias Nordgren Christian Jonsson 
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Stabilitet i en orolig tid 
 

Ulricehamnsalliansens första budget under mandatperioden 2023 – 2026 präglas av 

ansvarstagande och stabilitet. 

Med ett krig i vår närhet, inflation och höga priser på drivmedel och el, som slår hårt mot 

kommunens invånare, föreningar och företag är det viktigt att vårda ekonomin för att ta sig 

an de utmaningar som väntar framöver. 

Ulricehamns kommun har dock en stabil ekonomi, en väl fungerande organisation och 

ansvarstagande förtroendevalda. 

Trots åtstramningar i ekonomin och ökade pensionskostnader presenterar 

Ulricehamnsalliansen en budget som ger ökade ramar för alla våra sektorer. 

Det är viktigt, då vi eftersträvar en stabilitet i våra verksamheter. Ingen verksamhet är 

betjänt av en ryckighet i ekonomin, där man ena året gasar och nästa år tvingas bromsa. 

I den budget vi nu presenterar så är regeringens budget inte antagen, varför eventuella nya 

riktade eller generella statsbidrag inte är medräknade. 

I vår budget presenterar vi ett antal budgetuppdrag som vi lämnar över till förvaltningen för 

genomförande. Utifrån den analys Ulricehamnsalliansen gjort i budgetarbetet så anser vi att 

dessa åtgärder är viktiga att starta upp med. 

Vi avser att under början av 2023 återkomma med ett Kommunalpolitiskt handlingsprogram 

(KPH) för hela mandatperioden 2023 – 2026. 



Driftsbudget 2023 

 

 

Budget 2022 Demografi 

mm

Vissa förändringar 

mellan 22 & 23

Utökade 

anslag 2023

Övriga 

anpassningar

Övriga 

justeringar

Justeringar 

från KS 2022

Utgångsläge 

budget 2023

Partiets 

budget 2023

Utökad ram

REVISION 1,5 1,5 1,5

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 558,7 13,9 -0,6 8,2 -27,5 54,2 0,0 1 606,9 1 606,9

Kommunledningsstab 105,4 0,0 -0,8 1,6 -1,8 3,0 107,4 107,4 2,0

KS oförutsett 5,8 -2,0 -0,2 3,7 3,7 -2,2

Lönepott 2023 1,0 32,8 33,8 33,8 32,8

Sektor miljö- och samhällsbyggnad 74,1 0,0 -1,3 2,2 75,0 75,0 0,9

Sektor välfärd 597,4 4,3 1,4 2,3 -10,4 4,9 0,1 600,0 600,0 2,6

- varav:

Sektorstöd välfärd 19,9

Individ och familjeomsorg 97,1

Funktionsnedsättning 150,3

Hemtjänst och hemsjukvård 281,9 4,3

Vård- och omsorgsboende 48,3

Sektor lärande 682,2 8,5 0,6 4,3 -10,4 7,7 0,0 692,8 692,8 10,6

- varav:

Sektorstöd lärande 44,1

Skolutveckling 31,1

Förskola 145,1 1,3

Grundskola 293,8 4,0

Tingsholm 168,1 3,2

Sektor service 92,7 1,2 0,3 -3,6 3,6 0,1 94,2 94,2 1,5

TOTALA NETTOKOSTNADER 1 560,2 13,9 -0,6 8,2 -27,5 54,2 0,0 1 608,4 1 608,4

FINANSFÖRVALTNING 1 585,2 48,5 1 633,7 1 633,7

TOTALT 25,1 25,3 25,3

Skatter och generella statsbidrag 1 693,5 1,50%



Utökade anslag 2023 
 

Visionsarbete  0,40 

Överförmyndare i samverkan 0,25 

Tjänsteperson i beredskap  0,30 

Valsamordnare/utredare  0,60 

Partistöd   0,08 

Mini Maria   0,32 

Arbetsmarknadsenheten, AME 2,00 

Samordnare skola arbetsliv, SSA 0,75 

Navet   0,53 

Särskolan   3,00 

Summa   8,23 

Med hänvisning till ovanstående utökas de ekonomiska ramarna för 2023. 

 



INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2023-2025   
Projekt Fas Total 

utgift 
Ack 
utfall 
tom 
2021 + 
prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan      
2024 

Plan      
2025 

Total 
2023-2025 

Sektor Service        
Fastighet        
Om- och tillbyggnad Vegby skola 4 30,0 4,7 19,0   19,0 

Skola 7-9 i Timmele (projektering) 1   5,0   5,0 

Ny skola 7-9 i övre Borgmästarehagen 1   5,0   5,0 

Skola 7-9 Stenbocksskolan 1   5,0   5,0 

Renovering Tingsholmsgymnasiet  9,0 4,1 3,0   3,0 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 3 321,0 7,5 160,0 153,5  313,5 

Ny förskola Dalum 1 30,0 0,0  2,0 28,0 30,0 

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 1 x x x x x x 

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg 4 x x x x  x 

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 1 x x x x  x 

Ny gruppbostad (Bergsäter) 1 x x x x  x 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov 2 x x x x x x 

Boende socialpsykiatri 1 x x x x x x 

Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan 1 9,0  0,5 8,5  9,0 

Stadsbibliotek 3 x x x x  x 

Simhall 1 x x  x x x 

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn 1 x x  x x x 

Ishallen ventilation    2,5   2,5 

Räddningsvärn Liared    0,7   0,7 

Ekero brandskyddsåtgärder    6,0   6,0 

Mobil reservkraft    2,0 1,0  3,0 

Laddinfrastruktur    1,0 1,0 1,0 3,0 

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar    5,0 5,0 5,0 15,0 

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter    20,0 20,0 20,0 60,0 

Diverse projekteringar    1,0 1,0 1,0 3,0 

P-Hus    30,0   30,0 

        
Kultur och Fritid        
Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn    1,4   1,4 

Lastmaskin Lassalyckan    0,7   0,7 

Belysning A-plan    1,6   1,6 

Skatepark, upprustning/renovering    1,3   1,3 

Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden    0,4 0,3  0,7 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar     1,0 1,4 1,4 3,8 

Pott för offentlig gestaltning    2,4 4,6 2,6 9,6 

Inventarier stadsbibliotek     16,0  16,0 

Ny brygga i trä/betong småbåtshamn     0,8  0,8 

Ny sarg B-hall      1,6 1,6 

Ny ismaskin      1,7 1,7 

Konstgräsplan utanför centralorten    10,0   10,0 

        
Kommunservice        
Utegym Ulricaparken    0,6   0,6 

Anläggning av grönytor och markutrustning vid Teslastationen    2,0   2,0 

Återplantering träd efter almsjuka    0,2 0,2  0,4 

Städmaskiner    0,2 0,2 0,2 0,6 

Parker och lekplatser    1,2 1,2 1,2 3,6 

Lekplatsrenovering    3,8 3,8 3,8 11,4 

Projektering och ombyggnad av Grodparken/Stureparken    0,3 3,0 0,5 3,8 

        
Kost        
Diverse investeringar inom köksverksamheten    1,0 1,0 1,0 3,0 

        
IT        
Investeringar i IT-utrustning    22,7 20,6 20,0 63,3 
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Projekt Fas Total 
utgift 

Ack 
utfall 
tom 
2021 + 
prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan      
2024 

Plan      
2025 

Total 
2023-2025 

Sektor miljö och samhällsbyggnad        
Entré Ulricehamn    12,0 3,0  15,0 

Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan    10,0 10,0 7,0 27,0 

Markförvärv och exploateringsverksamhet    20,0 20,0 20,0 60,0 

Genomförande av detaljplaner    9,4 10,0 11,5 30,9 

Gator, vägar och trafikåtgärder    16,5 14,9 10,4 41,8 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2    30,0 30,0 30,0 90,0 

Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3    3,5 18,5 15,0 37,0 

Utbyggnad av bostadsområde Lövåsen     2,0 20,0 22,0 

        
Sektor Välfärd        
Välfärdsteknik    1,7 4,7 4,0 10,4 

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder    0,2 0,2  0,4 

Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov     2,5 2,5 5,0 

Inventarier ny gruppbostad (Bergsäter)     0,5  0,5 

Inventarier samverkanshus Gällstad      5,0 5,0 

Inventarier boende socialpsykiatri      0,5 0,5 

        
Sektor Lärande        
Inventarier Vegby skola    0,5   0,5 

Svarv Tingsholmsgymnasiet    0,9   0,9 

Digitalisering skärmar förskola    0,9   0,9 

Inventarier ny skola F-6 Ulricehamn     12,6  12,6 

Inventarier förskola i Gällstad      1,2 1,2 

Inventarier ny förskola Dalum      0,8 0,8 

        
Övrigt        
Diverse verksamhetsinventarier    4,5 4,0 4,0 12,5 

Ej kända projekt    3,0 3,0 3,0 9,0 

            
TOTALT 
INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2023-
2025  1 608,5 76,7 643,9 708,0 475,0 1 826,9 
Prognos ombudgetering från 2022 års budget      100,0     100,0 

Total investeringsbudget/investeringsplan 2023-
2025      743,9 708,0 475,0 1 926,9 
Investeringsutgifter när det gäller mark- och exploateringsverksamhet medför intäkter vid försäljning.       
Utgifter för IT-investeringar delas med Tranemo kommun. Tranemo kommun 
finansierar ca 36 %.        



Uppdrag till förvaltningen 
Se över samordningen resor (Skolskjuts, elevresor, färdtjänst) 

Vi ser behovet av att samordna all hantering kring skolskjuts, elevresor och färdtjänst som 

exempel. För att bli en resurseffektiv organisation. 

Förvaltningen får därför i uppdrag att genomföra en utredning hur man kan samla all 

hantering av resor. 

Verksamhetsområde, åk.7–9 och Tingsholm 

Vi vill utreda om det finns några fördelar att samla åk.7-9 och Tingsholm i ett 

verksamhetsområde. 

För att få en effektivare lokalanvändning, personalsamordning och än bättre övergångar 

mellan högstadiet och gymnasiet. 

Förvaltningen får därför i uppdrag att utreda de eventuella ekonomiska och organisatoriska 

fördelarna att samla åk.7–9 och Tingsholm i ett verksamhetsområde. 

Översyn av den kommunala organisationen 

Det pågående uppdraget från budget 2020 av översyn av den kommunala organisationen ska 

fortsätta och löpande stämmas av med kommunstyrelsens ordförande. 

Lämpliga platser för trygghetsboenden i hela kommunen 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på placeringar samt utreda förutsättningarna 

för trygghetsboenden runt om i vår kommun. Så att vi i ett tidigt skede kan planera och vara 

väl förberedda för att möta framtidens behov och efterfrågan på denna boendeform. 

Utreda placering av vätgasstation och produktion 

Då vi ser att det kommer ställas högre krav på lokal energiproduktion för att möta 

framtidens energibehov. Där vätgas troligtvis kommer bli en del av den fossilfria 

produktionen i vår kommun. 

Därför vill vi att förvaltningen utreder lämpliga platser för vätgasproduktion och eventuell 

tankstation för fordon. 

En skola fri från droger 

När resultatet av årets drogvaneundersökning, CAN-undersökningen 2022, presenterades så 

ser vi saker som är positiva, men vi ser också utmaningar som vi behöver arbeta med. Bland 

annat ungdomars attityder till droger, konsumtion av alkohol och föräldrars bjudvanor. Vi 

ser behovet av att förvaltningen noggrant analyserar resultat av undersökningen och 

presenterar åtgärder för hur vi ska komma vända utvecklingen och stärka skolan som en 

drogfri arena. 

Förvaltningen får därför i uppdrag att presentera en åtgärdsplan för att skolan ska vara fri 

från alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och andra droger. 

Ungdomsanställning 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad det skulle innebära att införa 

ungdomsanställningar. Ungdomsanställningar ska vara en insats som riktar sig till unga och 

unga vuxna som är mellan 16 och 29 år och som varken arbetar eller studerar. Syftet med 
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anställningen är att få erfarenheter och referenser av arbetslivet för att kunna ta sig vidare 

till arbete eller studier. 

Optimera lokalanvändning 

Förvaltningen får i uppdrag att se över vår lokalanvändning och utformning av våra befintliga 

lokaler. Uppdraget bör i första hand fokusera på stadshuset och Höjdgatan 3 där vi ser en 

ineffektiv användning av byggnaderna. 

IOP – Idéburet offentligt partnerskap 

Föreningslivet är en viktig partner nu och i framtidens Ulricehamn. I vår samverkan med 

civilsamhället är en IOP en viktig del för föreningar och kommun att samverka, vi måste ge 

ekonomiska förutsättningar för att förverkliga projekt. Pengar för eventuella IOP tas ur 

kommunstyrelsens pott för oförutsedda utgifter 

Verksamhetsmål 2023 
Tingsholm, öka antalet elever som slutar med fullständiga betyg 

Målen för gymnasiet komplettas med ett mål som redovisar hur många som går ut med 

fullständiga betyg ska öka jämfört med föregående år. 

Hemtjänst, träffa max 12 (olika) personal på en 14 dagarsperiod 

Äldre ska inte ständigt behöva möta nya människor i äldreomsorgen. Ett långsiktigt mål för 

ökad kontinuitet i hemtjänsten, med maximalt 12 medarbetare per hemtjänsttagare på en 

14-dagarsperiod. 

Förändringar i Investeringsbudget 2023 
Parkeringshus 

Vi ser behovet av att öka antalet centrumnära parkeringsplatser för att främja utvecklingen 

och öka tillgängligheten till stadskärnan. Därför tillför vi 30 miljoner i investeringsbudgeten. 

Investeringen ska föregås av en utredning för att hitta den optimala placeringen. 

Konstgräsplan utanför centralorten 

Behovet av konstgräsplaner utanför centralorten har ökat under de senaste åren. 

Investeringen är svår att bära för en enskild förening. Därför tillför vi 10 miljoner i 

investeringsbudgeten för att bygga detta på kommunal mark. Kommunen blir då ägare av 

anläggningen. Ett driftavtal skall skrivas med en förening som kan ansvara för driften. 

 



 

 

 

 

Budgetförslag 2023 
 

Kompletteringsbudget 
 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             

 

 



Budgetförslag Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 2023 

                                 Kompletteringsbudget 

 

Efter flera års tillväxt och förhållandevis goda tider ser vi nu hur det 

ekonomiska utrymmet krymper. Sverige har en inflationstakt på runt 10%. För 

den enskilde kan det innebära att det blir tufft när räntor och priser går upp. Ett 

sådant här ekonomiskt läge med sjunkande reallöner har inte Sverige som land 

varit med om de senaste 25 åren. För kommunens verksamhet innebär det 

också ett snävare ekonomiskt handlingsutrymme. Samtidigt måste vi se till att 

vi klarar vårt uppdrag mot invånare och de som nyttjar kommunens tjänster.  

För skolans del är det angeläget att vi fortsätter och intensifierar arbetet med 

att öka måluppfyllelsen hos våra barn och elever. Vi behöver också säkerställa 

att alla elever får det särskilda stödet de har rätt till för att klara minst 

godkända betyg. Det är viktigt med tidig upptäckt och tidiga insatser. 

För både skola och omsorg handlar det för oss om att stärka arbetsvillkoren och 

förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Trygga anställningar leder till 

trygga medarbetare som stannar kvar. Arbetet med att minska 

timanställningarna ska fortsätta. Kompetensförsörjningen är redan idag en 

utmaning och kommer i ännu högre grad att vara det i framtiden. Att vara en 

attraktiv arbetsgivare är helt nödvändigt. 

Miljö- och samhällsbyggnad behöver fortsätta att arbeta fram planer för 

bostäder och handel för att möta behovet när vi blir fler. Kommunen och 

bolagen behöver skruva upp takten ytterligare med att marknadsföra och visa 

på möjligheten för nya företagsetableringar. Miljö- och klimatarbetet behöver 

intensifieras om vi på allvar ska kunna vara med och bidra till 

klimatomställningen.  

Kommunen står inför historiskt stora investeringar och i ett sådant perspektiv 

är det önskvärt att resultatet långsiktigt motsvarar 2% av skatter och bidrag. 

För att nå ett sådant resultat 2023 så skulle stora anpassningar behöva göras i 

verksamheterna. Anpassningar som riskerar att sänka kvaliteten mot 

invånarna. Vi bedömer att resultatet något eller några enstaka år kan ha en 

lägre nivå för att skapa arbetsro i en ekonomiskt skakig tid. 

 



Justeringar i driftbudgeten i förhållande till förvaltningens förslag 

Effektiviseringskravet sänks från 2,3% till 1,2% 

                                                                                 

Ekonomiska förutsättningar 2023 

 

Utgångsläge budget 2023                          -3,8 

Effektivisering 1,2%                                    19,3    

Summa                                                          15,6 

 

Utökade anslag, politiska beslut              -8,6 

Utdelning från Stadshus                            +4,9 

Resultat                                                         11,8 

 

 

 

 

 

 

 



Uppdrag till förvaltningen 

Vi får signaler om att hot- och våldssituationer ökar på våra grundskolor. Det 

handlar om situationer som uppstår mellan elever men också mellan elever och 

skolans lärare och annan personal. Studiero och att eleverna känner sig trygga i 

skolan är viktigt för att uppnå goda studieresultat. 

Förvaltningen får i uppdrag att kartlägga hot och våld i grundskolan och ta 

fram en handlingsplan för att hot och våld ska minska. 

 

Hur väl kommunen som arbetsgivare hanterar sjukskrivningar bland 

medarbetarna är en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ser nu att 

långtidssjukskrivningarna ökar. 

Förvaltningen får i uppdrag att föreslå åtgärder som syftar till att 

långtidssjukskrivningarna ska minska. Åtgärderna ska också vara 

förebyggande. 

 

Behörighet till gymnasiet och att genomföra studierna med godkända betyg är 

det bästa skyddet mot utanförskap och svårigheter senare i livet. Under flera år 

har vi haft för låg behörighet hos våra elever i Ulricehamns kommun. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att öka 

behörigheten till gymnasiet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Budget 2023 

Ekonomisk plan 2024–2025 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Inledning 

Den här mandatperioden verkar Nya Ulricehamn i opposition. Målsättningen är att under 

mandatperioden driva en aktiv och hållbar politik och vi börjar med att lägga fram en budget 

som betonar vikten av satsningar på kommunens kärnverksamheter. Detta sker framför allt 

genom att vi prioriterar satsningar inom sektor välfärd och sektor lärande samtidigt som vi 

gör effektiviseringar och anpassningar i alla verksamheter. Att detta är avgörande områden 

förstärks genom det som framkommit i möten med kommunens invånare, från personal i 

verksamheterna, organisationer och revision. Vi bedömer att detta är synnerligt viktiga och 

avgörande satsningar för en kommun som värnar medborgare, medarbetare, demokrati och 

hållbarhet. Målet är att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.  

Sektor lärande 

Vår bedömning är att vi måste satsa på en ökad grundbemanning för att på ett smart sätt 

kunna bygga upp en verksamhet som dynamiskt möter dagens och morgondagens behov, 

samtidigt som den omhändertar de brister som finns. Att arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande är ett led i det. Det är också viktigt att det finns resurser för att kunna möta 

de större elevkullarna. Inom sektor lärande förordar vi en plattare organisation där beslut 

flyttas närmare verksamheten.  

Sektor välfärd 

Genom en ökad grundbemanning kan andelen timanställda minska och därigenom skapas en 

bättre personalkontinuitet som gör att de äldre möter färre antal olika medarbetare. Det ger 

en högre kvalité och skapar en större trygghet. Inom sektor välfärd vill vi att kommunen 

återgår till en mer verksamhetsnära planering och inflytande. Vi har som målsättning att 

flytta tillbaka den centrala schemaläggningen till verksamheterna. Vi vill främja tillitsbaserad 

styrning och ledning där vi bedömer att verksamheterna bäst vet hur de utifrån ett 

personcentrerat arbetssätt kan erbjuda våra brukare bästa möjliga kvalitet och tillgänglighet. 

Det är vår absoluta övertygelse att detta också skapar förutsättningar för att möta de brister 

som framkom av senaste revisionen och därmed för oss närmare att kommunen blir en 

attraktiv arbetsgivare, som gör att fler vill arbeta hos oss. 

Totalt gör Nya Ulricehamn satsningar motsvarande 21,2 miljoner kronor. 

  



 

  
Ekonomiska förutsättningar 2023                                    

Budgeterat ekonomiskt resultat 2022 25 000 

  

Ökade skatteintäkter 87 300 

Ökade nettokostnader för löner mm -58 300 

Ökade kostnader för pensioner -44 100 

Demografiska förändringar -13 900 

Ökade räntekostnader -3 000 

Helårseffekt av tidigare utökningar 600 

Minskade kostnader på grund av investeringar 3 400 

Kostnader till följd av investeringar 0 

  

  

Utgångsläge budget 2023 -3 800 

Användning av RUR 6 200 

Utökande anslag 2023 -22 180 

Användning, del av statsbidrag välfärd (34,4 mnkr) 5 400 

Effektiviseringar i verksamheterna 14 000 

Utdelning Stadshus AB 4 900 

Justeringar i organisation/verksamheter 15 839 

Resultat 21 159 

  

  

Resultat 21 159 

% av skatter och utjämning 1,26% 



 

Utökade anslag 2023  

  

Sektor service  
Utvecklingspott 100 

IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap 500 

Summa sektor service 600 

  

Sektor lärande  
IKE skolområde Tingsholm 2 400 

Volymökning särskolan 3 000 

Utöka antalet tjänster för skolsköterska och kurator 1 400 

Pedagoger till flexgrupp ”särskild undervisningsgrupp” Bogesundsskolan och Ulrikaskolan 1 400 

Följeforskning kopplad till särskolan 280 

Extern utredning av resursskola 100 

Ökad grundbemanning lärande 4 900 

SSA-samordnare 750 

Navet 530 

Ökad grundbemanning förskolan 2 000 

Finansieras genom att minska antalet timvikarier i förskolan -2 000 

Ökad grundbemanning grundskola 2 800 

Finansieras genom att minska antalet timvikarier i grundskolan -2 800 

Ökad grundbemanning gymnasieskola 500 

Finansieras genom att minska antalet timvikarier på gymnasiet -500 

Summa sektor lärande 14 760 

  

Sektor välfärd  
Mini Maria 320 

Socialsekreterare barn och unga 600 

Familjehemssekreterare 600 

Ökad grundbemanning välfärd vård- och omsorgsboende samt hemtjänst 3 500 

Kvalitativa aktiviteter och rehab för äldre 250 

Ökad grundbemanning välfärd 5 000 

Finansieras genom att minska antalet timvikarier inom välfärd -5 000 

Summa sektor välfärd 5 270 

  

Kommungemensam  
Visionsarbete 400 

Överförmyndare i samverkan 250 

Tjänsteperson i beredskap 300 

Valsamordnare/utredare 600 

Summa kommungemensam 1 550 

  

Summa utökade anslag 22 180 

 

  



 

Justering i organisation/förändringar  

Barnomsorg obekväm tid 400 

Skapa en plattare organisation inom lärandet 2 400 

Återanställ inte en planeringschef 1 200 

Avveckla delar av central schemaläggning 4 000 

Inrätta kombinationstjänster 600 

Utvecklingsdagar på hemmaplan 600 

Partistöd  200 

Omorganisering av chefsstrukturen inom MSB 1 800 

Minskning av KS oförutsett 1 700 

Minskning av lönepott med 0,1% 864 

Minskning av ram i balans 900 

Borttagning av två kommunalrådsposter 40% och 60% 1 075 

Revision 100 

  

 15 839 
 



 

 

INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2023-2025 
   
Projekt Total 

utgift 
Ack 
utfall 
tom 
2021/   
2022 

Budget 
2023 

Plan      
2024 

Plan      
2025 

Total 
2023-
2025 

Sektor Service       

Fastighet       

Om- och tillbyggnad Vegby skola 30,0 4,7 19,0   19,0 

Skola 7-9 i Timmele   5,0 70,0 70,0 145,0 

Ny skola 7-9 i övre Borgmästarehagen   5,0 10,0 100,0 115,0 

Skola 7-9 Stenbocksskolan   5,0 70,0 180,0 255,0 

Renovering Tingsholmsgymnasiet 9,0 4,1 3,0   3,0 

Ny skola F-6 i Ulricehamn 321,0 7,5 160,0 153,5  313,5 

Ny förskola Dalum 30,0 0,0  2,0 28,0 30,0 

Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad 268,0 10,3 40,0 108,6 109,1 257,7 

Ombyggnation gruppbostad Nillas Väg 19,0 1,2 7,8 10  17,8 

Ombyggnation gruppbostad Karlslätt 11,5 1,0 7,5 3,0  10,5 

Ny gruppbostad (Bergsäter) 22,0 0,0 1,0 21,0  22,0 

Nybyggnad boendedelar Ryttershov 300,0 20,3 75,0 75,0 75,0 225,0 

Boende socialpsykiatri 39,0 0,0 3,0 18,0 18,0 39,0 

Om- och tillbyggnad reception Höjdgatan 9,0  0,5 8,5  9,0 

Stadsbibliotek 190,0 27,6 80,0 82,4  162,4 

Simhall 260,0 0,0  3,0 20,0 23,0 

Lokaler Räddningstjänsten Ulricehamn 100,0 0,0  6,0 29,0 35,0 

Ishallen ventilation   2,5   2,5 

Räddningsvärn Liared   0,7   0,7 

Ekero brandskyddsåtgärder   6,0   6,0 

Mobil reservkraft   2,0 1,0  3,0 

Laddinfrastruktur   1,0 1,0 1,0 3,0 

Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar   5,0 5,0 5,0 15,0 

Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter   20,0 20,0 20,0 60,0 

Diverse projekteringar   1,0 1,0 1,0 3,0 
       

Kultur och Fritid       

Befintliga trä-/betongbryggor i småbåtshamn   1,4   1,4 

Lastmaskin Lassalyckan   0,7   0,7 

Belysning A-plan   1,6   1,6 

Skatepark, upprustning/renovering   1,3   1,3 

Badbryggor samt inköp knutna till friluftsbaden   0,4 0,3  0,7 

Utveckling av kommunala fritidsanläggningar    1,0 1,2 1,2 3,4 

Pott för offentlig gestaltning   0,0 0,0 0,0 0,0 

Inventarier stadsbibliotek    16,0  16,0 

Ny brygga i trä/betong småbåtshamn    0,8  0,8 

Ny sarg B-hall     1,6 1,6 

Ny ismaskin     1,7 1,7 

Friidrottsbanor/skolidrottsplats vid Tingsholm          16,0       16,0 



 

Kommunservice       

Utegym Ulricaparken    0,0  0,0 

Anläggning av grönytor och markutrustning vid Teslastationen  0,5   0,5 

Återplantering träd efter almsjuka   0,2 0,2  0,4 

Städmaskiner   0,2 0,2 0,2 0,6 

Parker och lekplatser   1,2 1,2 1,2 3,6 

Lekplatsrenovering   3,8 3,8 3,8 11,4 

Projektering och ombyggnad av Grodparken/Stureparken   0,3 3,0 0,5 3,8 
       

Kost       

Diverse investeringar inom köksverksamheten   1,0 1,0 1,0 3,0 
       

IT       

Investeringar i IT-utrustning   22,7 20,6 20,0 63,3 
       

Sektor miljö och samhällsbyggnad       

Entré Ulricehamn   12,0 3,0  15,0 

Centrumutveckling, ombyggnation Storgatan   7,0 7,0 4,0 18,0 

Markförvärv och exploateringsverksamhet   20,0 20,0 20,0 60,0 

Genomförande av detaljplaner   9,4 10,0 11,5 30,9 

Gator, vägar och trafikåtgärder   16,5 14,9 10,4 41,8 

Utbyggnad av industriområde Rönnåsen etapp 2   30,0 30,0 30,0 90,0 

Utbyggnad av bostadsområde Sanatorieskogen 1:3   3,5 18,5 15,0 37,0 

Utbyggnad av bostadsområde Lövåsen    2,0 20,0 22,0 
       

Sektor Välfärd       

Välfärdsteknik   1,7 4,7 4,0 10,4 

Inventarier ombyggnationer gruppbostäder   0,2 0,2  0,4 

Inventarier nybyggnad boendedelar Ryttershov    2,5 2,5 5,0 

Inventarier ny gruppbostad (Bergsäter)    0,5  0,5 

Inventarier samverkanshus Gällstad     5,0 5,0 

Inventarier boende socialpsykiatri     0,5 0,5 

       

Sektor Lärande       

Inventarier Vegby skola   0,5   0,5 

Svarv Tingsholmsgymnasiet   0,9   0,9 

Växling och renovering av lokaler - Älmestads förskola/bibliotek   0,5   0,5 

Digitalisering skärmar förskola   0,9   0,9 

Inventarier ny skola F-6 Ulricehamn    12,6  12,6 

Inventarier förskola i Gällstad     1,2 1,2 

Inventarier ny förskola Dalum     0,8 0,8 

       

Övrigt       

Diverse verksamhetsinventarier   4,5 4,0 4,0 12,5 

Ej kända projekt   3,0 3,0 3,0 9,0 

TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INV.PLAN 2023-2025 1 608,5 76,7 615,3 855,6 823,5 2 294,4 

Prognos ombudgetering från 2022 års budget     100,0     100,0 

Total investeringsbudget/inv.plan 2023-2025     715,3 855,6 823,5 2 394,4 
 

 



 

Nya Ulricehamns yrkanden 

• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en hastighetsplan för de tätorter i Ulricehamns 

kommun som saknar en sådan. 

 

• Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en ny detaljplan för Rönnåsen 3, ett nytt 

industriområde med ev. möjlighet till sällanköpsvaror uppe vid Rönnåsen.  

 

• Förvaltningen får i uppdrag att initiera en solcellspark i kommunen. För att uppnå ett 

långsiktigt hållbart samhälle är omställningen till förnyelsebar energi viktigt. En solcellspark 

skulle med fördel kunna etableras på deponin vid Övreskog. Solcellsparken ska vara 

andelsägd. 

 

• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan och ekonomisk kalkyl på hur en etablering av 

en batterifabrik i Lockryd påverkar Ulricehamns kommun. Då batterifabriken ligger nära 

kommungränsen får förvaltningen även i uppdrag att planera för nya bostäder i de södra 

delarna av kommunen. 

 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att bygga en större utomhusscen 

vid Stureparken som är placerad på motsatt sida av nuvarande scen. 

 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda lämplig placering av hopptorn och beachvolleyplan vid 

Åsunden. 

 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda och förändra resursfördelningsmodellen för 

hemtjänsten, så att den blir mer ändamålsenlig och tar mer hänsyn till de olika 

förutsättningar som finns mellan stad och landsbygd. 

 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur hemtjänsten kan få till en mer effektiv planering av 

bemanningen för att få till en större andel brukartid (andelen av arbetad tid som avsätts till 

brukarna), än vad de har idag.  

 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda resursfördelningsmodellerna inom lärandet och ta 

fram en plan och ekonomisk kalkyl för att få till en bättre resursfördelningsmodell, som tar 

större hänsyn till varje individ.  

 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som krävs i resurser för att komma i nivå med 

Skolverkets rekommendationer för barngrupper i förskolan. 

 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad en förlängning från 9 till 10 timmar per natt skulle 

innebära. 

 

• Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa fri tid hos hemtjänsten enligt 

den s.k. Västerviksmodellen. 

 

• Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av vaktmästare- och 

fastighetsskötarorganisationen för att hitta större synergieffekter.  



 

Tilläggsyrkanden till budget 2023 
 

1. Att förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en återgång till 10-timmars pass på 

nattpasset inom omsorgen. 

 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att gå ifrån central schemaläggning och återgå till 

tidigare modell. 

 

3. Att förvaltningen får i uppdrag att slopa beaktandet av ett stationsläge i Ulricehamn. 

 

4. Att förvaltningen får uppdraget att utreda möjligheten med en resursskola. 

 

5. Att förvaltningen får i uppdrag att införa rutinen att ange byggnadshöjder inte bara i 

meter över havet utan även med meter över marken på tänkt placering. 

 

6. Att förvaltningen får i uppdrag att utreda om kommunen på något sätt kan 

möjliggöra att de kostnadsökningar som aviseras av de kommunala bolagen i så låg 

utsträckning som möjligt drabbar våra kommuninvånare. 

 

7. Att förvaltningen får i uppdrag att utreda och planera en rondell i korsningen 

Jönköpingsvägen/Tre rosors väg. 
 



Miljöpartiet i Ulricehamn presenterar sitt budgetförslag för
2023

Budget 2023

Budget för 2023



ETT GRÖNT ULRICEHAMN

Budget 2023

Ett grönt Ulricehamn

Ett grönt Ulricehamn är en kommun där invånarnas ekologiska fotavtryck
håller sig inom planetens gränser, där vi har mer tid för varandra och där den
sociala sammanhållningen är stark. Ett grönt Ulricehamn kan hantera och före-
bygga påfrestningar som kommer av överutnyttjade ekosystem och ekonomiska
system. Ett grönt Ulricehamn håller ihop.

Alla människor – oavsett kön och härkomst – som väljer att bo och verka i
Ulricehamns kommun ska tillförsäkras bra livsvillkor, oavsett om man väljer
att bo inom eller utanför tätorten. Detta avspeglas i hur vi vill använda våra
gemensamma resurser.

Vardagssolidaritet och ett synliggörande av människor och att män-
niskan är en social varelse präglar vår budget för 2023. Vi anser att
kommunens ekonomiska utveckling måste prioritera ett återställande av ett ef-
tersatt miljöarbete, en bättre balans mellan tätort och glesbygd, en skola som
fullt ut tillvaratar elevernas förmågor samt en social omsorg som respekterar
våra äldres behov och kommunens sämre lottades situation. En förutsättning
för att klara detta är engagerad och motiverad personal i kommunen som ges
resurser och möjligheter att förverkliga vår vision.

2
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Budget 2023

SATSNINGAR MILJÖPARTIET GÖR 2023

Satsningar Miljöpartiet gör 2023

Satsningar miljoner kr

Landsbygdsutveckling. Ökat stöd till grönyteskötsel. 2

Utökade stöd till Kulturarrangemang 2

Pensionärskort. Gratis kollektivtrafik inom kommunen för alla pensionä-
rer. Även sjukpensionärer.

0,9

En tjänst som Kommunekolog. Ska leda och driva arbetet som möjliggör
för kommunen att på ett hållbart sätt planera det konkreta arbetet med
klimatanpassning, grönstruktur och kommunens klimatlöften. Behövs
till exempel vid detaljplaneläggning av Brunnsnäsområdet.

1

Ekologiska livsmedel. 0,6

Giftfri förskola. 1

Minskad kulturskoleavgift. Kultur är viktigt. 0,6

Insatser för fossilfria transporter.
Innebärande insatser och medel för att främja fossilfria transporter vilket
betyder att kommunen ser över parkeringsnormer med namnet mobili-
tetsnorm, pendelparkeringar, cykelparkeringar vid busshållplatser, mm.

2,0

Mer personal inom vård och omsorg. 5

Mer personal inom förskola och skola, inte minst elevhälsa. 5

Totalt 20,1

Viktiga frågor

Vi vill driva frågor om bättre arbetsmiljö inom vård och skola.

En policy för att stimulera till gröna investeringar i hela kommunen måste tas
fram.

Ta fram inventering av detaljplaner som ännu inte lett till påbörjade byggna-
tioner i hela kommunen.

Planera för fler platser i särskilt boende.

Insatser för att begränsa mikroplaster i miljön samt plastanvändning i kommu-
nal verksamhet.

Kommunens IT-satsningar behöver fortfarande ses över. Av ekonomiska, ekolo-
giska och demokratiska skäl.

Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn
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VIKTIG MILJÖINVESTERING

Budget 2023

En oberoende översyn av kommunala bolagen i koncernen Stadshus behövs i
syfte att renodla uppdraget och ett demokratiskt inflytande.

Kommunens 23 verksamhetsmål bör ses över. Det är dags att införa ett ytter-
ligare som ska handla om miljöberedningens 4 strategier som antogs i KF dec.
2018.

Hög prioritet ges planprioriteringar av mindre hyresrätter i kommunen.

Cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

Satsa på kulturskolan. Det räcker inte med namnbyte.

Viktig miljöinvestering

En Solcellspark på Övreskog projekteras för att byggas år 2023.

för Miljöpartiet de gröna i Ulricehamn 1 november 2022

Kerstin Berggren Ingemar Basth Safa Algburi

4
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Budget 2022   220930 Demografi 
mm

Vissa 
förändring
ar mellan 

2022 & 
2023

Utökade 
anslag 
2023

Övriga 
anpassning

ar

Övriga 
justeringa

r
Justeringar från 

KS 2022

Utgångsläg
e budget 

2023

Partiets  
förändring

ar

Partiets 
budget 
2023

REVISION 1,5 1,5 1,5

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 558,7 13,9 -0,6 8,6 -37,2 59,2 0,0 1 602,6 20,1 1 622,7

Kommunledningsstab 105,4 0,0 -0,8 1,6 -2,4 7,0 110,7 110,7

KS oförutsett 5,8 -2,0 -0,2 3,7 3,7
Lönepott 2023 1,0 32,8 33,8 33,8

Sektor miljö- och samhällsbyggnad 74,1 0,0 -1,8 2,2 74,5 3,9 78,4

Sektor välfärd 597,4 4,3 1,4 0,3 -14,1 4,9 0,1 594,3 5 599,3
- varav:

Sektorstöd välfärd 19,9

Individ och familjeomsorg 97,1

Funktionsnedsättning 150,3

Hemtjänst och hemsjukvård 281,9 4,3
Vård- och omsorgsboende 48,3

Sektor lärande 682,2 8,5 0,6 6,7 -14,0 8,7 0,0 692,6 6,6 699,2
- varav:

Sektorstöd lärande 44,1

Skolutveckling 31,1

Förskola 145,1 1,3

Grundskola 293,8 4,0

Tingsholm 168,1 3,2

Sektor service 92,7 1,2 0,3 -4,9 3,6 0,1 93,0 4,6 97,6

TOTALA NETTOKOSTNADER 1 560,2 13,9 -0,6 8,6 -37,2 59,2 0,0 1 604,1 20,1 1 624,2

FINANSFÖRVALTNING 1 585,2 48,5 1 633,7 1 633,7

TOTALT 25,1 29,6 9,5

Skatter och generella statsbidrag 1 693,5 0,56%



Demografi

Beskrivning
Effekt 2023 

(mnkr)

Demografi Kompensation till verksamheterna för demografiska förändringar13,9

Summa 13,9

Demografi Varav kost varav lärande
Förskola 1 458 175 1 283
Grundskola 4 576 549 4 027
Tingsholm 3 581 430 3 151

9 615

Hemtjänst och hemsjukvård 4 285

TOTAL demografi 13 900



Vissa förändringar mellan 2022 och 2023 års ekonomiska ramarEffekt 2023 (mnkr)
Sänkta arbetsgivaravgifter 2,1 Sänkta arbetsgivaravgifter
Funktionskläder, fritidspersonal -0,1 Välfärd 1,35
Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare -0,3 Lärande 0,65
IOP-Idéburet offentligt partnerskap -0,5 Service 0,10
KS oförutsett -2,0 2,10
Microsoft EMS-licenser 0,2

Summa -0,6



Utökade anslag 2023 Effekt 2023 (mnkr)
Visionsarbete 0,40
Överförmyndare i samverkan 0,25
Tjänsteperson i beredskap 0,30
Valsamordnare/utredare 0,60
Partistöd 0,08
Mini Maria 0,32
SSA 0,75
Navet 0,53
IKE gymnasiet 2,40
Särskola 3,00

8,63



Effektiviseringskrav

Sektor GruppindelningHelårsbudget
Lönepott IT

Effektiviserings
krav

Total 1 671 406,3 avgår avgår 1 619 509,4 -37 200,0 2,30% 37 248,7
103 KommunledningsstabTotal 128 502,0 106 476,7 -2 445,8

103 KommunledningsstabPersonalkostnader 78 421,0 -22 025 0,10% 0,30% 0,50% 1,0% 1,50% 1,70% 2,0% 2,10% 2,20% 2,30% 2,40% 2,50%
103 KommunledningsstabMaterial 1 534,0 KL 0,1 0,3 0,5 1,1 1,6 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7
103 KommunledningsstabTele, post, el och vatten159,0 Service 0,2 0,6 1,1 2,1 3,2 3,6 4,2 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3
103 KommunledningsstabEntreprenad o köp av tjänster30 532,0 Lärande 0,6 1,8 3,0 6,1 9,2 10,4 12,2 12,8 13,4 14,0 14,6 15,3
103 KommunledningsstabHyra, leasing och info 401,0 Välfärd 0,6 1,9 3,1 6,1 9,2 10,4 12,3 12,9 13,5 14,1 14,8 15,4
103 KommunledningsstabDiverse kostnader 4 220,0 MSB 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9
103 KommunledningsstabBidrag och transfereringar12 955,0 Total 1,6 4,8 8,1 16,2 24,3 27,5 32,3 34,0 35,6 37,2 38,9 40,5
103 KommunledningsstabFinansiella kost & int 280,0

141 Sektor serviceTotal 242 147,3 -29 872 212 275,7 -4 876,0

141 Sektor servicePersonalkostnader131 456,3 -13 142

141 Sektor serviceMaterial 27 953,0 -1 162

141 Sektor serviceTele, post, el och vatten27 587,0 -2 142

141 Sektor serviceEntreprenad o köp av tjänster34 000,0 -12 112

141 Sektor serviceHyra, leasing och info3 893,0 -702

141 Sektor serviceDiverse kostnader 9 111,0 -612

141 Sektor serviceBidrag och transfereringar8 144,0

141 Sektor serviceFinansiella kost & int 3,0

151 Sektor lärandeTotal 609 826,0 -14 007,7

151 Sektor lärandePersonalkostnader450 626,0

151 Sektor lärandeMaterial 11 843,0

151 Sektor lärandeTele, post, el och vatten362,0

151 Sektor lärandeEntreprenad o köp av tjänster109 043,0

151 Sektor lärandeHyra, leasing och info8 115,0

151 Sektor lärandeDiverse kostnader 29 366,0

151 Sektor lärandeBidrag och transfereringar471,0

151 Sektor lärandeFinansiella kost & int 0,0

161 Sektor välfärdTotal 614 176,0 -14 107,6

161 Sektor välfärdPersonalkostnader449 398,0

161 Sektor välfärdMaterial 11 225,0

161 Sektor välfärdTele, post, el och vatten987,0

161 Sektor välfärdEntreprenad o köp av tjänster74 110,0

161 Sektor välfärdHyra, leasing och info31 414,0

161 Sektor välfärdDiverse kostnader 13 470,0

161 Sektor välfärdBidrag och transfereringar33 572,0

161 Sektor välfärdFinansiella kost & int 0,0

250 Sektor miljö och samhällsbyggnTotal 76 755,0 -1 763,1

250 Sektor miljö och samhällsbyggnPersonalkostnader 42 079,0

250 Sektor miljö och samhällsbyggnMaterial 525,0

250 Sektor miljö och samhällsbyggnTele, post, el och vatten8 405,0

250 Sektor miljö och samhällsbyggnEntreprenad o köp av tjänster36 085,0

250 Sektor miljö och samhällsbyggnHyra, leasing och info 142,0

250 Sektor miljö och samhällsbyggnDiverse kostnader -15 191,0

250 Sektor miljö och samhällsbyggnBidrag och transfereringar4 710,0

250 Sektor miljö och samhällsbyggnFinansiella kost & int 0,0

-37 200,0



Övrig förbrukning

Förvaltning Gruppindelning Helårsbudget Justering Avdrag specialfall Underlag för index
Total -195 676 196 797
1 Kommunstyrelsens förvaltningTotal 1 555 951,0 -1 163 477
1 Kommunstyrelsens förvaltningExterna intäkter -204 958,0 78 007
1 Kommunstyrelsens förvaltningPersonalkostnader 1 151 981,0 -1 151 981
1 Kommunstyrelsens förvaltningMaterial 53 079,0

1 Kommunstyrelsens förvaltningTele, post, el och vatten 37 500,0

1 Kommunstyrelsens förvaltningEntreprenad o köp av tjänster 283 769,0 -195 676
1 Kommunstyrelsens förvaltningHyra, leasing och info 43 965,0

1 Kommunstyrelsens förvaltningDiverse kostnader 40 977,0

1 Kommunstyrelsens förvaltningBidrag och transfereringar 59 852,0

1 Kommunstyrelsens förvaltningFinansiella kost & int 283,0

1 Kommunstyrelsens förvaltningInterna intäkter -207 999,0 207 999
1 Kommunstyrelsens förvaltningInterna kostnader 297 351,0 -297 351
1 Kommunstyrelsens förvaltningInternt köp & sälj 151,0 -151
Löner

Sektor Helårsbudget Justering Löneökning Lönepott
Total 1 151 980,7 3,10% 35 711
103 Kommunledningsstab 78 421,1 2 431
141 Sektor service 131 456,3 4 075
151 Sektor lärande 450 626,4 13 969
161 Sektor välfärd 449 397,6 13 931
250 Sektor miljö och samhällsbyggn 42 079,3 1 304

Från april=9/12+faktiskt utfall jan-mars 2023 863 986 26 784 33 800 Kvar i ramen 2022

2023 jan-mars Lön PO Total PO 2022 39,25%
Alla utom Vårdförbundet 4 838 970 1 899 296 6 738 266
Vårdförbundet 200 100 78 539 278 639

5 039 070 1 977 835 7 016 905



Budget 2023
Prisökningar
Övrig förbrukning 26,4
Löner 32,8

59,2

Ökade skatteintäkter 
(220 invånare) 87,30

Övrigt finansförvaltningen
Ränta 3
Utdelning Ulricehamns Stadshus AB 4,9
Finansnetto 0,8
Pensioner -44,1
Driftskostnader till följd av investeringar -3,4
Summa -38,8



3,80%

PKV Tillägg specialfall IT Total prisökning
7 478 18 601 284,4 26 364 Specialfall Prisökning Underlag

SÄRF 1 934 21 868
IKE 5 940 102 409
Skolskjuts 2 453 25 031
Parkavtal 554,8 7 300
Livsmedel 1 602 19 300
UEAB 2 118 19 768
Övrigt 4 000

18 601 195 676

Höja PO-pålägget mer än lönedelen eftersom PKV ska täcka ökade pensionskostnader??!!
Vårgårda har höjt lönerna med 2,5% och PO 41,25

PKV augusti 2022
Löner Övrig förbrukning Sammanvägt

2023 3,10% 3,80% 5,80%
2024 4,20% 2,70% 3,70%
2025 2,70% 2,70% 1,90%

1



Sektor Helårsbudget Personalkostnader Interna intäkter Interna kostnader Internt köp & sälj 

Total 1 555 950,8 -1 151 980,7 207 999,3 -297 350,7 -151,3

9% 103 Kommunledningsstab 133 846,9 -78 421,1 200,0 -9 832,6

6% 141 Sektor service 91 053,7 -131 456,3 203 922,4 -103 999,0

43% 151 Sektor lärande 669 371,2 -450 626,4 1 699,4 -133 951,2

38% 161 Sektor välfärd 589 175,6 -449 397,6 1 220,0 -38 500,0 -151,3

5%
250 Sektor miljö och samhällsbyggn 72 503,4 -42 079,3 957,5 -11 067,9

Ansvar Gruppindelning Helårsbudget

Ansvar Gruppindelning Helårsbudget

Total 0,0

134 It Total 0,0

134 It Externa intäkter -17 575,4

134 It Personalkostnader 13 142,1

134 It Material 1 161,6

134 It Tele, post, el och vatten 2 141,9

134 It Entreprenad o köp av tjänster 12 112,3

134 It Hyra, leasing och info 702,0

134 It Diverse kostnader 611,7

134 It Finansiella kost & int 0,0

134 It Interna intäkter -31 098,0

134 It Interna kostnader 18 801,8

16 730
284,4



UEAB 2023 2022 Skillnad
Gator & vägar 12 768 11 400 1 368 12%

OBS! Tillkommande 161 tkr Belysning 7 000 6 250 750 12%
19 768 17 650 2 118

Höja PO-pålägget mer än lönedelen eftersom PKV ska täcka ökade pensionskostnader??!!
Vårgårda har höjt lönerna med 2,5% och PO 41,25



Avdrag specialfall Bidrag Underlag Prisökning 3,8% IT Index TOTAL

-195 676,3 78 006,6 196 797,7 7 478,3 284,4 14 601,5 22 364,2

-21 868,0 2 697,4 26 622,6 1 011,7 24,5 1 934,0 2 970,1

-26 600,0 4 487,9 37 408,7 1 421,5 16,6 2 156,7 3 594,9

-127 440,3 45 048,6 4 101,3 155,8 122,3 8 392,8 8 671,0

24 770,5 127 117,2 4 830,5 107,7 4 938,1

-19 768,0 1 002,2 1 547,9 58,8 13,3 2 118,0 2 190,1



Justeringar från KS
Projekt- och finansieringslots 62
Bidrag Ulricehamns Kvinnojour 100
Total 162
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§ 283/2022 
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2022/640 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktiges arbetsordning justeras enligt följande: 
 
2 §  
 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna ett presidium bestående av ordförande och 1:e vice ordförande från den 
politiska ledningen och 2:e vice ordförande från oppositionen som tillsammans utgör 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
43 §  
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen inför varje uppdrag. Nomineringarna hanteras inte av valberedningen.   
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning syftar till att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen (2017:725) med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-21 från kanslichef  
2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning justeras enligt följande: 
 
2 §  
 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer kommunfullmäktige 
bland ledamöterna ett presidium bestående av ordförande och 1:e vice ordförande från den 
politiska ledningen och 2:e vice ordförande från oppositionen som tillsammans utgör 
kommunfullmäktiges presidium.  
 
43 §  
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen inför varje uppdrag. Nomineringarna hanteras inte av valberedningen.   
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-11-10 

 Sida 2 av 2 

Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-21 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning 
Diarienummer 2022/640, löpnummer 4086/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges arbetsordning överlämnas för politisk hantering.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges arbetsordning syftar till att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen (2017:725) med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden.  
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktiges arbetsordning syftar till att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen (2017:725) med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden.  
Beslutsunderlag 
1 Kommunfullmäktiges arbetsordning 

 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  
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Bakgrund 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (2017:725) 
eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 
Syfte 
Arbetsordningens syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i 
kommunallagen med föreskrifter som behövs för kommunfullmäktiges 
sammanträden och handläggning av ärenden. 

 
Antal ledamöter 
(5 kap. 5 - 7 §§ KL) 

1 § 
Kommunfullmäktige har 49 ledamöter. 

 
Presidium 
(5 kap. 11 § KL) 

2 § 
Det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer 
kommunfullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en vice ordförande 
som tillsammans utgör kommunfullmäktiges presidium. Val till presidiet ska 
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

 
Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod. 

 
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och 
leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
Kommunfullmäktiges presidium förutsätts inte vara ledamöter eller 
ersättare i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges presidium har 
ansvaret för att initiera och hålla samman de tillfälliga 
fullmäktigeberedningarnas arbete och har det övergripande ansvaret för 
att värna om och utveckla den lokala demokratin. 

 
3 § 
Till dess att val av presidiet har förrättats tjänstgör som ordförande den som 
har varit ledamot i kommunfullmäktige längst tid (ålderspresidenten). Om 
flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 
dem vara ålderspresident. 

 
4 § 
Om ordföranden eller vice ordföranden avgår som ledamot eller från sin 
presidiepost, bör kommunfullmäktige så snart det kan ske välja en annan 
ledamot till det uppdraget för resten av tjänstgöringstiden. 

 
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 
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ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

5 §  
Samlat presidium (SP) består av presidiet i kommunfullmäktige samt 
ordföranden och andre vice ordföranden (oppositionsrådet) i 
kommunstyrelsen. SP utgör en politisk samordningsgrupp mellan den 
strategiska och verkställande nivån. SP är inget beslutsorgan utan en 
grupp för samråd och dialog. Kommunfullmäktiges ordförande är 
sammankallande. Mötesanteckningar förs. 
 

Tid och plats för sammanträden 
(5 kap. 12,13 och 16 §§ KL) 

6 § 
Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och 
augusti. För varje år bestämmer kommunfullmäktige dag och tid för 
sammanträdena. 

 
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder 
det nyvalda kommunfullmäktige första gången i oktober. Ålderspresidenten 
bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium. 

 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden 
placeringsordningen för kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och 
andra som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar, om 
kommunfullmäktige inte beslutar annat. 

 
7 § 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter 
samråd med vice ordföranden. 

 
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden 
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade 
på det extra sammanträdet. 

 
8 § 
Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 
sammanträdet. 

 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast underrätta varje 
ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en 
vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala 
anslagstavla på kommunens webbplats. 

 
9 § 
Kommunfullmäktiges sammanträden hålls normalt i kommunfullmäktiges 
sessionssal i stadshuset. Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden 
för särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats. 

På motsvarande sätt får ordföranden, om särskilda skäl föreligger, besluta att 
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sammanträdet genomförs med ledamöter närvarande på distans. 

 
10 § 
Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages på den digitala 
anslagstavlan på kommunens webbplats minst en vecka innan 
sammanträdesdagen. 
 

 
Förlängning av sammanträde och 
fortsatt sammanträde 
11 § 
Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 
sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för 
sammanträde. Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta 
sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar ordföranden genast 
när och var sammanträdet ska fortsätta. 

 
Om kommunfullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar 
ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt 
sätt. 

 
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande 
inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 
ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen 
för det fortsatta sammanträdet. 

 

Ärenden och handlingar till 
sammanträdena 
12 § 
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när 
kommunfullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
13 § 
Kommunstyrelsens, övriga nämnders samt fullmäktigeberedningarnas förslag 
till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör 
tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

 
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende 
ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

 
Handlingarna i varje ärende ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats. 

 
Interpellationer bör tillställas samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare vid 
sammanträde då de avses bli ställda. 
 
”Kommunstyrelsens information” ska finnas som en punkt på fullmäktiges dagordning. På 
så sätt ges samtliga partier och samtliga ledamöter/ersättare i fullmäktige en löpande 
information om aktuella frågor i kommunstyrelsen. 
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Anmälan av hinder för 
tjänstgöring och inkallande av 
ersättare 
(5 kap. 17–21 §§ KL) 

14 § 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde helt eller delvis ska 
snarast anmäla detta till kanslifunktionen, som underrättar den ersättare som står 
i tur att tjänstgöra. 

 

15 § 
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde, eller 
om hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående 
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i 
tur att tjänstgöra. 

 
Ledamot och ersättare är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten 
avbryter sin tjänstgöring under sammanträdet. 

 
16 § 
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, 
som kallats till tjänstgöring. 
 

17 § 
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller ersättare ska träda in och 
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 
skäl bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 
Upprop 
18 § 
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. 

 
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska 
finnas tillgänglig under hela sammanträdet. 

 
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

 
Protokolljusterare 
(5 kap. 69 §, 8 kap 12 § KL) 

19 § 
Ordföranden bestämmer dag för justering av protokollet från sammanträdet. 

 



9

Sedan uppropet har förrättats enligt 17 § väljer kommunfullmäktige två 
ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 
sammanträdet senast fjorton dagar efter sammanträdet, och att i 
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

 
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 
sammanträde justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som 
redovisar de delar av förhandlingarna som vederbörande har lett. 

 
Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras 
omedelbart. Sådan paragraf ska redovisas skriftligt innan kommunfullmäktige 
justerar den. 

 
Protokoll justeras digitalt eller fysiskt. 

 
Turordning för handläggning av ärendena 
20 § 
Kommunfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits 
upp i tillkännagivandet. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad 
turordning för ett eller flera ärenden. 

 
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende som inte 
finns med i tillkännagivandet ska behandlas. 

 
Kommunfullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett 
ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under 
sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 
(4 kap. 22,24 §§, 5 kap. 32, 39, 40, 41, 63, 64 och §§ KL) 

21 § 
Rätt att delta i överläggningen har 

 

- Förtroendevald som anges i 4 kap. 2 §, första stycket KL och som inte 
är ledamot i fullmäktige 

 
- icke tjänstgörande ersättare 

 
- ordföranden och vice ordföranden i en nämnd vid behandling av 

ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs 
 

- ledamöter i en fullmäktigeberedning när fullmäktige behandlar ett 
ärende som fullmäktigeberedningen har handlagt 

 
- ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon 

annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning 
hålls med anledning av svaret 

 
- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3-

7 §§ KL, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 
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berör förhållande i bolaget. 
 

Kommunens förvaltningschef får delta i överläggningen i alla ärenden. 
 

Kommunfullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som 
förekommer vid sammanträdena. 

 
22 § 
Kommunens revisorer och deras sakkunniga ska ges tillfälle att delta i 
överläggningen när kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

 
Revisorerna får delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar ett 
ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

 
23 § 
Ordföranden låter efter samråd med vice ordföranden, i den utsträckning som 
det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 
beredningsledare i fullmäktigeberedning, revisorerna samt anställda hos 
kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller 
utomstående sakkunniga. 

 
Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice 
ordföranden i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice 
ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 
kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 
 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat bestämmer ordföranden, 
efter samråd med vice ordföranden, i vilken utsträckning de som har kallats för 
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 
Vägledningsdebatt 
24 §  
I de fall kommunfullmäktiges presidium finner det lämpligt kan en vägledningsdebatt 
genomföras i fullmäktige. Denna möjlighet är tänkt att användas på ett tidigt stadium i 
större, strategiska frågor. Inga beslut fattas, vad som framkommit i debatten ska vara 
vägledande för vidare beredning.  

 
Talarordning och 
ordningen vid 
sammanträdena 
25 § 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar får ordet i 
den ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad. Anmälan till 
talarlistan kan ske först sedan sammanträdet öppnats. 
 
Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar och har blivit 
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omnämnd, antingen som person eller genom sitt uppdrag, har rätt till ett kort 
inlägg, en replik, på högst två minuter med anledning av vad talaren anfört. 
Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet, då begäran om att få 
lämna replik framställs, och bryter därmed talarordningen. Även den replikerade 
talaren har rätt till kontrareplik. Totalt medges två repliker vardera (2+2).  

  
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ifrån talaren ordet. I övrigt får ingen 
avbryta en talare under anförandet. 

 
Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

 
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera 
eller upplösa sammanträdet. 

 
Yrkanden 
26 § 
När ordföranden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 

 
27 § 
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de 
ledamöter som begärt återremittering (5 kap. 50 § tredje stycket KL). 

 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt 
en återremiss avfatta den skriftligt. 

 
Deltagande i beslut 
(4 kap. 25 § första stycket KL) 

28 § 
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 
ordföranden innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan 
anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 
acklamation. 

 
Omröstningar 
(4 kap. 25 § andra stycket, 5 kap. 54 -56 och 46 §§ KL 
samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt valsätt) 

29 § 
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som 
har utsetts att justera protokollet. 
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Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter 
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan. Ordföranden avger alltid sin röst 
sist. 

 
Sedan omröstningen har avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot 
ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

 
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 
omröstning genomföras omedelbart. 

 
30 § 
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många 
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 
En valsedel är ogiltig om den 

 

- upptar namnet på någon som inte är valbar 
 

- upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 
 

- upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
 

Det som nu sagts gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 
valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 
Motioner 
(5 kap. 22 § 2 p KL) 

31 § 
En motion 

 

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 
 

En motion som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till 
kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen före 
sammanträdesdagen. En ersättare får väcka en motion enbart när 
vederbörande tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 
 
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 

 
I samband med att kommunfullmäktige första gången behandlar en ny 
motion ska motionären/motionärerna lämnas tillfälle att under ett 
kortare anförande presentera motionen. Någon debatt får inte 
förekomma med anledning av anförandet. 
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Medborgarförslag 
(5 kap. 22 § 5 p KL) 

32 § 
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i 
kommunfullmäktige (medborgarförslag). 

 
Ett medborgarförslag 

 

- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer 
 

- ska innehålla namnförtydligande och adress 
 

- får inte ta upp ämnen av olika slag. 
 

Ett medborgarförslag som avses att väckas vid ett visst sammanträde ska inlämnas till 
kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 vardagen före sammanträdesdagen. 

 
Ett medborgarförslag ska avse ett ämne som hör till kommunfullmäktiges, en 
nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Den får inte avse 
ärenden som är myndighetsutövning mot enskild. 

 
Medborgarförslag tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
kommunfullmäktige beslutar utan föregående beredning att överlåta till 
kommunstyrelsen eller nämnd att besluta i ärende som väckts genom 
medborgarförslag. I de fall ett medborgarförslag behandlar ett ämne som är av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen (5 kap. 1 § KL), 
besvaras detta av kommunfullmäktige. 

 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober. 
 

Bolagens initiativrätt 
(10 kap. 3 § och 5 kap. 22 § 5 p KL) 

33 § 
Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3 - 6 §§ KL får 
väcka ärenden i kommunfullmäktige i sådana ärenden som 
bolaget är skyldigt att se till att kommunfullmäktige får ta 
ställning till. 
 

Interpellationer 
(5 kap. 59-63 §§ KL) 

34 § 
En interpellation ska vara skriftlig och inlämnad från en ledamot. 
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Interpellationen ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 
09.00 vardagen före den sammanträdesdag då ledamoten avser att ställa den. 

 
En ersättare får ställa en interpellation enbart när vederbörande tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. 

 
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast 
efter det då interpellationen ställdes. 

 
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 
kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet. 

 
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast 
dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

 
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 
kap. 3 eller 4 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 
överlämna till en av kommunfullmäktige utsedd ledamot i bolagets styrelse 
att besvara interpellationen. 

 
Frågor 
(5 kap. 64 § KL) 

35 § 
En fråga från en ledamot ska vara skriftlig och av enklare art. 

 
Frågan ska inlämnas till kommunfullmäktiges kansli senast klockan 09.00 på 
vardagen före den sammanträdesdag då den avses att ställas. 

 
Vad som sägs i 31 och 32 §§ beträffande bolag och ersättare ska på 
motsvarande sätt tillämpas beträffande fråga. 

 
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 
Beredning av ärenden 
(5 kap.26-35 §§ KL) 

36 § 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat avgör kommunstyrelsen 
hur de ärenden som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas. 

 
Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd 
att besluta om remiss av sådana ärenden. 

 
Beredning av revisorernas budget 
37 § 
Presidiet bereder revisorernas budget. 
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Förklaring vid revisionsanmärkning 
(12 kap. 12 § KL) 

38 § 
Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i 
vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i 
revisionsberättelsen ska inhämtas. 

 
Återredovisning från nämnderna 
(6 kap. 5 § KL) 

39 § 
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 
återredovisning av uppdrag som kommunfullmäktige lämnat. Närmare 
bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

 
Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 
(5 kap. 24 och 32 §§ KL) 

40 § 
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

 
Fullmäktigeberedningar 
(3 kap. 2 § KL) 

41 § Valberedning och arvodesberedning 
Valberedning och arvodesberedning väljs för den löpande mandatperioden av 
kommunfullmäktige vid det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige.  
 
Valberedningen består av lika många ledamöter som antalet partier i kommunfullmäktige 
(inga ersättare). Platserna i valberedningen fördelas proportionellt utifrån mandaten i 
fullmäktige. Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en beredningsledare och en 
vice beredningsledare för samma tid som mandatperioden.  
 
Arvodesberedningen består av en ledamot från varje parti som är representerade i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Bland ledamöterna väljer kommunfullmäktige en 
beredningsledare och en vice beredningsledare för samma tid som mandatperioden.  
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige ska 
behandla med undantag för valen av kommunfullmäktiges presidium, val- och 
arvodesberedningen och fyllnadsval som inte är ordförandeval. Nomineringar till 
fullmäktigeberedningar hanteras inte i beredningen för valberedningen.  
 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående 
beredning.  
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Arvodesberedningen ska inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar 
och arvoden för kommunens förtroendevalda.  
 
 
42 § Tillfälliga fullmäktigeberedningar 
 
Tillfälliga fullmäktigeberedningar kan tillsättas av fullmäktige. En tillfällig 
fullmäktigeberednings huvudsakliga uppdrag är att genomföra medborgardialog med 
invånarna i kommunen. 

 
Kommunfullmäktiges presidium initierar efter samråd i samlat presidium (SP) och med 
förvaltningsledningen ett beredningsuppdrag (medborgardialog). Därefter föreslår 
fullmäktiges presidium beredningsuppdraget som sedan kommunfullmäktige fastställer. 
Beredningsuppdrag ska vara av strategisk karaktär och vara av den typ att beredningen kan 
använda sig av medborgardialog. 
 
Fullmäktige bestämmer mandattid för en tillfällig beredning. Mandatperioden ska stå i 
paritet till beredningsuppdragets karaktär. Vid behov kan denna tid förlängas. Fullmäktige 
beslutar i samband med detta även en tidsplan med återrapporteringstillfällen och budget 
för beredningens arbete.  
 
Kommunfullmäktige utser en ledamot från varje parti som finns representerat i fullmäktige, 
inga ersättare, till att ingå i beredningen. Av dessa ledamöter utser fullmäktige en 
beredningsledare som representerar majoriteten och en vice beredningsledare som 
representerar oppositionen.  
 
De tillfälliga fullmäktigeberedningarnas arbetsformer regleras i ”Arbetsordning för 
fullmäktigeberedningar” 
 
 

Politisk referensgrupp 
43 § 
Kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens 
arbete i frågor av strategisk art. Referensgruppens uppdrag är att följa processen och utgöra 
en politisk diskussionspart med möjlighet att föra diskussioner och frågeställningar till sina 
respektive partigrupper. Referensgruppen fungerar som rådgivare och bidrar under 
arbetets gång med idéer, förslag och synpunkter. 
 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens presidium och 
en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige (inga ersättare). 
Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i referensgruppen inför varje uppdrag. 
Nomineringarna hanteras inte av val- och arvodesberedningen. 

 
 

Reservation 
(4 kap. 27 § KL) 

44 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen 
ska vederbörande göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
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före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
 

Om kommunfullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det 
kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 
Expediering och publicering 
45 § 
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer 
som berörs av besluten. Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska 
dock alltid tillställas hela protokollet. 

 
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar 
kommunfullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i 
kommunfullmäktiges namn, om inte kommunfullmäktige för särskilt fall 
beslutar annat. 

46 § 
Protokollet ska, utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på 
tillkännagivande, även inom samma tid publiceras på kommunens webbplats. 
 

Revisionen 
47 § 
Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har uppdraget att ha en 
kontinuerlig  dialog med revisionen. 
 

Allmänhetens frågestund 
48 § 
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid 
kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar vilka sammanträden 
som ska innehålla allmänhetens frågestund i samband med fastställande om 
sammanträdesdagar. 
 

Regler för allmänhetens frågestund 
49 § 
Samlat presidium föreslår vilka sammanträden som ska innehålla allmänhetens frågestund 
inför fastställandet av sammanträdesdagar. Allmänhetens frågestund ska genomföras minst 
2 gånger/år. Ett av dessa tillfällen ska vara inför budgeten. Sammanträdet inleds med 
allmänhetens frågestund. Om antalet frågor motiverar det får frågestunden pågå som längst 
1,5 timme.  

50 § 
En fråga från invånarna i Ulricehamns kommun ska vara skriftlig och undertecknad med 
namn och kontaktuppgift. Frågan får inte vara av allmän karaktär utan ska behandla ett 
kommunalt förhållande, frågan får inte heller röra myndighetsutövning mot enskild. Frågan 
bör kunna besvaras utan större utredning.  
  
Frågan skickas in via formulär på hemsidan, till kommun@ulricehamn.se eller lämnas 
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in/postas till kommunkansliet för ankomst senast kl. 09.00, tre arbetsdagar före 
sammanträdet där den ska ställas. Frågor bör lämnas in digitalt. Om frågeställaren så 
önskar kan hen personligen infinna sig vid sammanträdet och själv ställa sin fråga. I annat 
fall läser kommunfullmäktiges ordförande upp frågan. Ordföranden avgör efter samråd 
med vice ordföranden om en fråga får ställas.  

51 §  
Fråga får ställas till kommunal- och oppositionsråd, ordförande i kommunal nämnd eller 
ordförande i styrelse för kommunalt bolag. Om det av frågan inte framgår till vem den 
riktas, avgör fullmäktiges ordförande vem som har att besvara frågan. Om frågan rör 
majoritetsförhållandena så är det vice ordförande som avgör, och vice versa. 

52 §  
Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att den 
kan läsas upp på 2 minuter. Den som svarar disponerar 5 minuter. Frågeställaren har rätt 
till en (1) följdfråga på två (2) minuter med anledning av svaret och den som svarar får 2 
minuter för att svara på denna. Debatt i fullmäktige får inte förekomma under 
frågestunden.  

53 §  
Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får 
behandlas vid samma tillfälle. Alla frågor ska även få ett skriftligt svar som också publiceras 
på hemsidan efter sammanträdet. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan 
lämnas vid aktuellt sammanträde ska frågeställaren få skriftligt svar.  

54 §  
Allmänhetens frågestund ska tillkännages i kungörelsen till det aktuella sammanträdet med 
kommunfullmäktige. Allmänheten ska informeras om möjligheten att lämna frågor samt att 
allmänhetens frågestund äger rum vid visst sammanträde, till exempel via kommunens 
sociala medier eller annons i dagspress.  

 
Uppdragsbeskrivning för ledamöter och 
ersättare i kommunal- och 
samordningsförbund 

 
55 § 
Enligt kommunallagen (9 kap 1–18 §§) kan kommuner samverka genom att bilda ett 
kommunalförbund och med stöd av lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser (2003:1210) kan samordningsförbund bildas. Kommunalförbund 
och samordningsförbund bildas genom att förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige 
antar en förbundsordning.  

 
I anslutning till val ska en uppdragsdialog genomföras mellan kommunstyrelsens presidium 
och valda ledamöter och ersättare. Under mandatperioden sker avstämning i anslutning till 
beslut om budget för nästkommande år. Det innefattar såväl diskussioner inför förbundets 
budgetbeslut som efter kommunfullmäktiges beslut om budget.  

 
Som ledamot eller ersättare i direktion/styrelse är man företrädare för Ulricehamns 
kommun och inte för sitt parti. Man ska se till Ulricehamns kommuns intressen samtidigt 
som det är av stor vikt att lyfta blicken och se till helheten för medlemmarna i förbundet. 
Förbundens uppdrag är beskrivna i beslutade förbundsordningar som ledamöter och 
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ersättare i direktion /styrelse ska ha god kännedom om.  
 
Som företrädare för Ulricehamns kommun är det är av vikt att vara uppdaterad i 
kommunens KPH och aktuella delar av kommunens verksamhetsplan för att kunna 
företräda på ett korrekt sätt. Vid osäkerhet inför ett beslut tas kontakt med kommunchef, 
sektorchef eller kommunalråd beroende på frågans art för kunskapsinhämtning och 
förankring. Information till hemkommunen sker via kommunchef och kommunstyrelsens 
ordförande. Kommunchef informerar förvaltningsledningen. Kommunstyrelsens 
ordförande informerar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 
Digitalt arbetssätt 
56 § 
Den som är förtroendevald i kommunfullmäktige behöver tillgång till 
kommunens IT-miljö för att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs 
inför möten med mera. För att få tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-
användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny mandatperiod samt vid 
byte av ledamot/ersättare. 

 
IT-användaravtalet innefattar: 

 ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för 
ledamoten/ersättaren i förtroendeuppdraget, 

 tillgång till kommunens relevanta applikationer, 
 ett konto för ledamotens/ersättarens surfplatta.



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-11-10 

 Sida 1 av 2 

  
 
 
§ 284/2022 
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2022/672 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsens reglemente justeras enligt följande: 
 
Kommunalråd och oppositionsråd 
 
§ 21 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd.  
 
Vidare ska kommunstyrelsen utse ett biträdande kommunalråd för ordförande och ett 
biträdande oppositionsråd för andre vice ordförande.  
 
Sammanfattning 
Kommunallagen (2017:725) 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. Kommunstyrelsen reglemente reglerar 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt.  
 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-03 från kanslichef  
2 Kommunstyrelsens reglemente 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kommunstyrelsens reglemente justeras enligt följande: 
 
Kommunalråd och oppositionsråd 
 
§ 21 
 
Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd.  
 
Vidare ska kommunstyrelsen utse ett biträdande kommunalråd för ordförande och ett 
biträdande oppositionsråd för andre vice ordförande.  



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-11-10 

 Sida 2 av 2 

 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C), Wiktor Öberg, Mikael Levander (NU) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar 
bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-03 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens 
reglemente 
Diarienummer 2022/672, löpnummer 4278/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens reglemente överlämnas för politisk behandling.  
 
Sammanfattning 
Kommunallagen (2017:725) 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. Kommunstyrelsen reglemente reglerar 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt.  
 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden.  
 
 
Ärendet 
Kommunallagen (2017:725) 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. Kommunstyrelsen reglemente reglerar 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt.  
 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens reglemente 

 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Författningshandboken 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben 
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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 
kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt. 

 
 

Syfte 
Reglementets syfte är att komplettera de bestämmelser som finns i kommunallagen med 
föreskrifter som behövs för kommunstyrelsens sammanträden och handläggning av ärenden. 

 
 

Kommunstyrelsens uppgifter 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
1 § 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att som kommunens ledande politiska organ för 
styrning och ledning, ansvara för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt 
att leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och 
verksamheter. 

 
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala bolag, i kommunalförbund som kommunen är medlem i eller utförs av annan 
kommun enligt särskilt avtal. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för alla kommunens uppgifter som inte enligt lag är förbehållna 
annan nämnd eller som av kommunfullmäktige genom reglemente delegerats till annan 
nämnd. 

 
2 § 
I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

- leda arbetet med övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den 
kommunala verksamheten, 

- göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd, 

- ansvara för att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt, 
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- tillse att uppföljning sker till fullmäktige om hur verksamheten och den ekonomiska 
ställningen utvecklas under året, 

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad 
av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen samt att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i sådana bolag, 

- årligen genom beslut pröva om den verksamhet som de kommunala bolagen bedrivit 
under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet 
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna (6 kap 9 § KL). Om 
styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, som avser 
styrelsens ansvarsområde, om inte uppgiften åvilar annan, 

- fastställa mål och styrdokument för verksamheterna inom styrelsens eget 
ansvarsområde. 

 
Ekonomisk förvaltning 
3 § 
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige 
meddelade föreskrifter. 

 
I kommunstyrelsens ansvar för den ekonomiska förvaltningen ingår att årligen sammanställa 
förslag till årsbudget, delårsbokslut och årsredovisning samt att regelbundet genomföra 
budgetuppföljningar. 

 
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att 
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de 
åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

 
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 
bland annat att 

- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- besluta om omdisponering av budgetanslag enligt de riktlinjer som 
kommunfullmäktige för varje tidpunkt fastställt, 

- handha förvaltning av donationsmedel. 
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Uppgifter enligt speciallagstiftning och 
verksamhetsförvaltning 
4 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården med undantag för 
myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen ansvarar för berörd driftverksamhet. 

 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt lagar och förordningar inom 
utbildningsområdet med undantag för myndighetsutövning mot enskild. Kommunstyrelsen 
ansvarar för berörd driftverksamhet. 

 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild vad gäller 
byggnadsväsendet. Uppgiften innefattar ansvar för all fysisk planering och 
samhällsbyggnadsfrågor i övrigt. 

 
Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dock 
med undantag för ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, samt är kommunens 
naturvårdsorgan. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för att under höjd beredskap leda den del av det civila försvaret 
som kommunen ska bedriva. Detta följer av Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 
Personalfrågor 
5 § 
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan med ansvar för alla frågor som rör 
förhållanden mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, tillika anställnings- 
och pensionsmyndighet. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar bland annat för att 

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt, 

- besluta om stridsåtgärder, 

- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal, andra bestämmelser och 
kommunfullmäktiges beslut rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och i sådana frågor utfärda föreskrifter och 
anvisningar, 
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- lämna uppdrag som avses i befogenhetslagen, 

- andra frågor som ankommer på kommunstyrelsen som anställningsmyndighet. 
 

Övrig verksamhet 
6 § 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala förvaltning. 

 
Kommunstyrelsen ansvarar för verksamhet och tillsyn enligt lagar och författningar samt de 
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd. 

 
Kommunstyrelsen utgör trafiknämnd och arbetslöshetsnämnd. 

 
Kommunstyrelsen utgör personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i styrelsens verksamhet. 

 
Kommunstyrelsen utgör arkivmyndighet enligt reglerna i Arkivlagen (1990:782). 

 
Delegation från kommunfullmäktige 
7 § 
Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

- vid behov ta upp lån inom den beloppsram och efter de eventuella riktlinjer som 
fullmäktige fastställt samt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter som 
fullmäktige angivit, 

- ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen, 

- vidta ändringar i styrelsens förvaltningsorganisation inom de ramar och eventuella 
riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

- om kommunstyrelsens sammanträden helt eller delvis ska vara öppna för 
allmänheten (KL 6 kap. 25 §) 

- besluta om förlängning eller förnyelse av detaljplans genomförandetid, 

- i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning eller sluta annat avtal, 

- avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för det kommunala självstyret. Kommunstyrelsen får dock även 
besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet 
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige, 

- fatta beslut om att anta planer som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse 
enligt plan- och bygglagen, 
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- fatta beslut om köp, försäljning, byte av fastighet samt avtal om fastighetsreglering 
med stöd av plan- och bygglagen, inom av kommunfullmäktige fastställd 
budget/kostnadsramar/taxor och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i 
övrigt, 

- fatta beslut att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastighet eller 
fastighetsdel, där förvärvet eller överlåtelsen sker för att genomföra detaljplan eller 
fastighetsplan i vad avser mark för gata, väg eller annan allmän plats, 

- fatta beslut i ärenden angående arrende, servitut, jakträtt, väg/vägrätt, tomträtt, 
belägenhetsadresser, ledningsrätt, parkering eller annan nyttjanderätt, 

- upplåta tomträtt, varvid styrelsen ska tillämpa de eventuella riktlinjer som 
kommunfullmäktige fastställt, 

- fastställa namn på gator och kvarter, 

- Ansvar och rapporteringsskyldighet, 
 

- meddela föreskrift om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus, om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand samt undantag i särskilda fall, i enlighet med 2 kap 
7 § Förordningen om skydd mot olyckor (2003:789), 

- meddela föreskrift om förbud att vistas på särskilt angivna platser, i enlighet med 8 
kap 1 § Förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 (2021:8), så länge förordningen är gällande. 

8 § 
Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

 
Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 
Besvarande av medborgarförslag 
9 § 

Medborgarförslag ska beredas så att kommunstyrelsen kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes i kommunfullmäktige. 

 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas i kommunstyrelsen, ska 
förslagsställaren underrättas. 

 
Kommunstyrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 
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FN:s barnkonvention 
10 § 

Från och med den 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention inkorporerad i svensk lag. Detta 
innebär att barnkonventionens huvudprinciper ska säkerställas på alla nivåer inom offentlig 
verksamhet. 

Fyra av barnkonventionens artiklar speglar konventionens huvudprinciper: 

 Artikel 2 
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

 Artikel 3 
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 

 Artikel 6 
Alla barn har rätt till liv, utveckling och överlevnad. 

 Artikel 12 
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad. 

Kommunstyrelsen ska säkerställa att barnkonventionens huvudprinciper beaktas i 
kommunens verksamheter. 

 
 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Sammansättning 
11 § 
Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

 
Ersättarnas tjänstgöring 
12 § 
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. 
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Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunstyrelsen bestämda turordningen och därefter enligt den av fullmäktige mellan dem 
bestämda ordningen. 

 
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. 

 
13 § 
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. 

 
Yttranderätt 
14 § 
Icke tjänstgörande ersättare har rätt att delta i styrelsens överläggningar. 

15 § 
Den som har rätt att delta i kommunstyrelsens överläggningar och har blivit omnämnd, 
antingen som person eller genom sitt uppdrag, har rätt till ett kort inlägg, en replik, på högst 
två minuter med anledning av vad talaren anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare 
som har ordet, då begäran om att få lämna replik framställs, och bryter därmed 
talarordningen. Även den replikerade talaren har rätt till kontrareplik. Totalt medges två 
repliker vardera (2+2).    

 
Initiativrätt 
16 § 
Tjänstgörande ledamot eller ersättare har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen (4 kap 
20 § KL). Partierna i Ulricehamns kommun förordar följande tillvägagångssätt när ett 
ärende ska                                   väckas i kommunstyrelsen: 
Ärendet skickas till kommunens officiella e-postadress, till kommunstyrelsens ordförande 
samt till kommunsekreteraren, senast kl. 09.00 vardagen innan kommunstyrelsens 
sammanträde där ärendet ska väckas. 

 
Ersättare för ordföranden 
17 § 
Om varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att 
tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den 
tillfälliga ordföranden har utsetts. 
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Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 

Sammanträdena 
18 § 
Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen eller ordföranden bestämmer. 
 
På motsvarande sätt får ordföranden, om särskilda skäl föreligger, besluta att sammanträdet 
genomförs med ledamöter närvarande på distans. 

 
Extra sammanträde ska hållas snarast efter det att ordföranden fått begäran härom. 

 
19 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden, förste vice ordföranden eller andre vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 
Ordföranden 
20 § 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

- närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning, 

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder, 

- representera kommunstyrelsen vid kontakter med myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Kommunalråd och oppositionsråd 
21 § 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 
 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande ska också vara kommunalråd. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska också vara oppositionsråd. 

Vidare ska kommunstyrelsen utse 2 biträdande kommunalråd (till ordförande och vice 
ordförande) och 2 biträdande oppositionsråd (varav 1 till andre vice ordförande). 

 

Justering av protokoll 
22 § 
Protokollet justeras, digitalt eller fysiskt, av ordföranden och en ledamot. 
Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan 
paragraf bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 
Reservation 
23 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

 
Delgivning 
24 § 
Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden eller kommunstyrelsens 
sekreterare. 

 
Undertecknande av handlingar 
25 § 
Kommunstyrelsen beslutar, i delegationsordningen, hur skrivelser, avtal och andra 
handlingar på kommunstyrelsens vägnar ska undertecknas. 

 
Digitalt arbetssätt 
26 § 
Den som är förtroendevald i kommunstyrelsen behöver tillgång till kommunens IT-miljö för 
att tillgodogöra sig de digitala utskick som genomförs inför möten med mera. För att få 
tillgång till IT-miljön krävs att ett IT-användaravtal tecknas av ledamoten/ersättaren vid ny 
mandatperiod samt vid byte av ledamot/ersättare. 

 
IT-användaravtalet innefattar: 

- ett e-postkonto som används som kommunikationskanal för ledamoten/ersättaren i 
förtroendeuppdraget, 
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- tillgång till kommunens relevanta applikationer, 

- ett konto för ledamotens/ersättarens surfplatta. 
 
 

Utskott 
27 § 
Inom kommunstyrelsen ska finnas två utskott - ett beredande utskott och ett budgetutskott, 
som väljs bland ledamöter/ersättare i kommunstyrelsen enligt KL 6:42 §. 

 
Beredande utskottet ska bestå av två ledamöter och två ersättare. Ersättarna har rätt att 
närvara vid beredande utskottets sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 
Beredande utskottet har som huvudsaklig uppgift att gå igenom de ärenden som är på väg för 
att behandlas av kommunstyrelsen och avgöra bland annat om förvaltningens 
beslutsunderlag är tillräckligt för behandling i kommunstyrelsen. Det beredande utskottet 
utgör kommunens lönenämnd. 

 
Budgetutskottet ska bestå av det antal ledamöter och ersättare som motsvarar antalet partier 
som är representerade i kommunstyrelsen samt antalet i kommunstyrelsens presidium. 
Ersättare närvarar vid budgetutskottets sammanträde endast när ledamot är förhindrad. 

 
Budgetutskottet har som huvuduppgift att arbeta inför kommande års budget men också att 
följa den ekonomiska utvecklingen under innevarande budgetår. 

 
28 § 
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer för utskottet bland dess ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 

 
Om ordföranden i ett utskott på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
29 § 
Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs. 

 
För ersättarnas tjänstgöring gäller vad som sägs i 10 § i detta reglemente och för 
budgetutskottet också vad som sägs i 23 § i detta reglemente. 

 
Beredande utskottet får handlägga ärenden bara när två ledamöter är närvarande. 

 
Budgetutskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
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30 § 
De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet ska beredas av det beredande 
utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts av utskottet ska kommunstyrelsens 
ordförande därefter lägga fram förslag till beslut. 

 

Arbetsgrupper 
31 § 
Kommunstyrelsen har två arbetsgrupper; lärande/välfärd och samhällsutveckling. Dessa 
sammanträder endast inom ramen för kommunstyrelsens möte. Arbetsgrupperna utses 
inom kommunstyrelsen med 15 ledamöter i varje grupp.  

 

Kommunal- och oppositionsråd fördelas mellan de två arbetsgrupperna och bland dom sker 
val av samtalsledare och vice samtalsledare. I dessa uppdrag leder och företräder de 
kommunen, externt och internt, i dessa frågor.  

 

Arbetsgrupperna lägger inga förslag till beslut. Arbetsgrupperna är verksamhetens bollplank 
i frågor som är under beredning för kommande möten i kommunstyrelsen. 

Det finns inget tvång/krav på att ett ärende ska ha diskuterats i en arbetsgrupp för att kunna 
avgöras i kommunstyrelsen. 

 

I övergripande frågor informeras hela kommunstyrelsen under punkten ”gemensam 
arbetsgrupp”.  

 

Kommunstyrelsen fastställer övriga arbetsformer och rutiner för arbetsgrupperna. Agendan 
för kommunstyrelsens arbetsgrupper läggs av kommunstyrelsens ordförande i samråd med 
förvaltningsledningen. 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-10 

 Sida 1 av 3 

  
 
 
§ 285/2022 
 

Revidering av ersättningar och arvoden till 
kommunens förtroendevalda m.fl. 2023 - 2026 
Dnr 2022/361 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Under avsnitt 2 Grundbelopp: Grundbeloppet utgörs av 90 % av, det senaste beslutade, 
riksdagsmannaarvodet. 
 
Under avsnitt 3 Sammanträdes- och förrättningsarvoden: Grundarvode utgår per 
sammanträde/förrättning med 1,5 % av grundbeloppet per tillfälle om max tre timmar. 
 
Under avsnitt 20 Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden: 
Uppdrag     % 
Revisorer, ordförande   10 
Revisorer, vice ordförande   8 
Revisor, ledamot    8 
 
I övrigt antas regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 
mandatperioden 2023 – 2026 och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-
20 § 115 upphävs.  
 
Sammanfattning 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen 
ska, inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för 
kommunens förtroendevalda.  
 
Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag. Ändringarna är markerat med gult i 
dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket.  
 
Bland annat föreslås grundbeloppet ändras till 68 000 kronor och att detta ska räknas upp 
årligen baserat på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) redovisar. Förslag om förändring av arvode för vissa heltids- deltids- och 
begränsade månadsarvoden, se reglemente.  
 
Beslutsunderlag 
1 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023-2026 
2 Protokoll val- och arvodesberedningen 2022-09-28 § 18 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2023 – 2026 antas och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 115 
upphävs.  
 
 
 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-10 

 Sida 2 av 3 

 
Jäv 
Ordförande Roland Karlsson (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Mikael Levander (NU) ersätter Roland Karlsson (C) som ordförande. Liselotte 
Andersson (C) ersätter Roland Karlsson (C) som ledamot.  
 
Leif Dahl (C) anmäler jäv, lämnar mötet och deltar inte i handläggningen av ärendet. Anna 
Vallin (S) ersätter Leif Dahl (S).  
 
Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar som ändringsyrkanden att: 
 
1. Under avsnitt 2 Grundbelopp: Grundbeloppet utgörs av 90 % av, det senaste beslutade, 
riksdagsmannaarvodet.  
 
2.  Under avsnitt 3 Sammanträdes- och förrättningsarvoden: Grundarvode utgår per 
sammanträde/förrättning med 1,5 % av grundbeloppet per tillfälle om max tre timmar. 
 
3. Under avsnitt 20 Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden:  
 
Uppdrag     % 
Kommunfullmäktige, ordförande  50 
Förste vice ordförande   12,5 
Andre vice ordförande   25 
 
4. Under avsnitt 20 Heltids-, deltids- och begränsade månadsarvoden: 
Uppdrag     % 
Revisorer, ordförande   10 
Revisorer, vice ordförande   8 
Revisor, ledamot    8 
 
Sebastian Gustavsson (M), Liselotte Andersson (C) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar bifall 
till Mikael Dahls (C) samtliga fyra ändringsrykanden.  
 
Klas Redin (S) och Mats Bogren (NU) yrkar bifall till Mikael Dahls (C) första och andra 
ändringsyrkandeyrkande.  
 
Klas Redin (S) och Mats Bogren (NU) yrkar avslag på Mikael Dahls (C) tredje 
ändringsyrkande.  
 
Mötet ajourneras klockan 15:38-15:42.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) första 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) andra 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) tredje 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  
 
Omröstning begärs och ska genomföras. 
 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-10 
Sida 3 av 3 

Omröstning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för att bifalla ändringsyrkandet. 
Nej-röst för att avslå ändringsyrkandet. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå ändringsyrkandet. 

Ja Nej Avstår 
Klas Redin S X 
Mikael Dahl C X 
Anna Vallin S X 
Niclas Sunding Oberoende (SD) X 
Sebastian Gustavsson M X 
Lisa Åkesson NU X 
Inga-Kersti Skarland 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 
Liselotte Andersson C X 
Mikael Levander, ordf. NU X 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla eller avslå Mikael Dahls (C) fjärde 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla ändringsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt ordförandens förslag och 
finner att så är fallet.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-10-04 

Tjänsteskrivelse Revidering av ersättningar och 
arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023 - 
2026 
Diarienummer 2022/361, löpnummer 2099/2022 
 
Val- och arvodesberedningen förslag till beslut 
Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 
2023 – 2026 antas och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 115 
upphävs.  
 
Sammanfattning 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen 
ska, inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för 
kommunens förtroendevalda.  
 
Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag. Ändringarna är markerat med gult i 
dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket.  
 
Bland annat föreslås grundbeloppet ändras till 68 000 kronor och att detta ska räknas upp 
årligen baserat på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) redovisar. Förslag om förändring av arvode för vissa heltids- deltids- och 
begränsade månadsarvoden, se reglemente.  
 
 
Ärendet 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen 
ska, inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för 
kommunens förtroendevalda.  
 
Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag.   
 
Ändringarna är markerat med gult i dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket. 
De ändringar som föreslagits är att grundbeloppet är 68 000 kronor. Grundbeloppet räknas 
upp årligen och baseras på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) redovisar. Uppräkningen baseras på arbetskraftskostnaderna. 
Uppräkning görs från och med år 2024. 
 
Förslag om att arvode utgår per sammanträde/förrättning med 1,45 % av grundbeloppet per 
tillfälle om max tre timmar. För tid därutöver utgår ersättning med 0,33 % av grundbeloppet 
per timme. För sammanträden/förrättningar som förlagts i direkt anslutning till varandra 
utgår endast ett grundarvode. Direkt anslutning innebär högst 60 minuter mellan 
sammanträden/förrättningar. Tiden, uppehållet, mellan två sammanträden/förrättningar 
ingår inte i tid som ger rätt till arvode.  
 
Tillägg om att om ledamot/ersättare avviker innan de tre första timmarna passerat utgår 
arvode med den del av grundarvodet som motsvarar närvarotiden i förhållande till hela 
sammanträdet/förrättningens fulla längd. 
 



  2022/361, 2099/2022 2(2) 

 
Tillägg om att arvode utgår även till av kommunen utsedda revisorer som är fysiskt 
närvarande vid de sammanträden med kommunfullmäktige där de är föredragande eller 
berörda/svarande.  
 
Ändring gällande yrkande om ersättningar och att dessa ska framställas snarast dock senast 
inom två månader räknat från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken 
kostnaden hänför sig. 
 
Förslag om förändring av arvode för vissa heltids- deltids- och begränsade månadsarvoden, 
se reglemente.  
 
Beslutsunderlag 
1 Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. 2023-2026 
2 Protokoll val- och arvodesberedningen 2022-09-28 § 18 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef  
Kommunsekreterare 
Ekonomifunktionen 
HR-funktionen/lön 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 
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1 Tillämpningsområde 
Dessa bestämmelser äger tillämpning på 
 
I Förtroendevalda i kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar samt i 

kommunens styrelser och nämnder. 
 
II Av kommunfullmäktige eller kommunal styrelse eller nämnd utsedd 

förtroendevald när ersättning inte lämnas från samarbetsorgan, annan 
organisation eller liknande 

 
 i samarbetsorgan med andra myndigheter, organisationer eller motsvarande 

 i interna samrådsorgan, partsammansatta organ eller motsvarande 

 såsom kommunens representant vid bolagsstämmor, förbundsstämmor,  
föreningsstämmor e d 

 såsom kommunens representant i samband med särskilda uppdrag 

 en ledamot i en fullmäktigeberedning när beredningen genom särskilt beslut 
gett ett specifikt uppdrag till beredningsledare, vice beredningsledare eller en 
ledamot i beredningen.    

III Av kommunen utsedda revisorer 
 
IV Andra än kommunala förtroendevalda, som är ledamöter eller ersättare 

i av fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd formellt inrättat 
samrådsorgan;  
detta gäller då ersättning ej lämnas från annan myndighet eller 
organisation eller inom ramen för anställningsavtal. 

 

Tolkning i övrigt av reglernas tillämpningsområde, avgörs enligt § punkt 19 av 
kommunstyrelsen. 

2 Grundbelopp 
Grundbeloppet utgörs av 90 % av, det senast beslutade, riksdagsmannaarvodet. 
 
Utifrån grundbeloppet utgår månadsarvoden och sammanträdesarvoden med 
en angiven procentsats.  
 
Den procentsats som anges för respektive månadsarvode avser den ekonomiska 
ersättningen för uppdraget i procent av grundbeloppet och avser inte 
tjänstgöringsgrad. 
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Uppräkning av andra belopp än grundbeloppet sker enligt följande formel: 
 
 riksdagsmannaarvode innevarande år  
riksdagsmannaarvode föregående år 

Grundbeloppet utgörs av 68 000 kronor. 

Utifrån grundbeloppet utgår månadsarvoden och sammanträdesarvoden med en 
angiven procentsats.  

Den procentsats som anges för respektive månadsarvode avser den ekonomiska 
ersättningen för uppdraget i procent av grundbeloppet och avser inte 
tjänstgöringsgrad. 
 
Grundbeloppet räknas upp årligen och baseras på det prisindex för kommunal 
verksamhet som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar. 
Uppräkningen baseras på arbetskraftskostnaderna. Uppräkning görs från och 
med år 2024. 
 

3 Sammanträdes- och 
förrättningsarvoden 

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår för deltagande i sammanträde 
samt för deltagande i verksamhet av annat slag än sammanträde, vilken 
beslutats av behörigt kommunalt organ eller på dess uppdrag. Arvode utgår för 
den faktiska tid som sammanträdet/förrättningen pågår.  
 
Grundarvode utgår per sammanträde/förrättning med 1,5 % 1,45 % av 
grundbeloppet per tillfälle om max tre timmar. För tid därutöver utgår 
ersättning med 0,33 % av grundbeloppet per timme. 196 kr/tim.  Detta belopp 
uppräknas varje år. enligt formeln i §2. Ersättning utgår per påbörjad 
halvtimme. För sammanträden/förrättningar som förlagts i direkt anslutning 
till varandra utgår endast ett grundarvode. Direkt anslutning innebär högst 60 
minuter mellan sammanträden/förrättningar. Tiden, uppehållet, mellan två 
sammanträden/förrättningar ingår inte i tid som ger rätt till arvode.  
 
Om ledamot/ersättare avviker innan de tre första timmarna passerat utgår 
arvode med den del av grundarvodet som motsvarar närvarotiden i förhållande 
till hela sammanträdet/förrättningens fulla längd. Exempel: 
Sammanträde/förrättning är 4 timmar och ledamot/ersättare avviker efter 2 
timmar. Arvode betalas då ut med 50 % av grundarvodet. 
 
Arvode utgår även till ersättare som utan att tjänstgöra är närvarande vid 
sammanträde/förrättning. 
 

- 1,00 = procentsatsen
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Förrättningsarvode utgår för samtliga folkvalda (ordinarie och ersättare) som 
deltar på fullmäktiges sammanträde.  
 
Arvode utgår även till av kommunen utsedda revisorer som är fysiskt närvarande vid 
de sammanträden med kommunfullmäktige där de är föredragande eller 
berörda/svarande, exempelvis vid årsbokslut och granskningsrapporter.  
 
I övrigt utgår inte sammanträdes-/förrättningsarvode till hel- eller deltidsarvoderad 
förtroendevald i vars årsarvode inkluderas ersättning för 
sammanträden/förrättningar. 
 
Arvode utgår inte till anställd i kommunen, vilken i denna egenskap deltar i 
sammanträde/förrättning. 

4 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utgår enligt nedan för 
sammanträde/förrättning som grundar rätt till sammanträdes-
/förrättningsarvode. 
 
Ersättning utgår enligt följande: 
 
Löntagare ersätts med belopp som motsvarar den faktiskt förlorade 
arbetsförtjänsten. För att få ersättning ska den förtroendevalde lämna intyg från 
arbetsgivaren om hur stor inkomstförlusten är per timma. Intyg lämnas vid 
mandatperiodens början samt vid förändring av inkomstförhållandena. 
För den som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning, som under 
dagtid, kl 08.00-18.00, deltar i möte som grundar rätt till sammanträdes-
/förrättningsarvode ska den förtroendevaldes inkomst fastställas med ledning 
av de tre sista årens taxering. 
 
Personer som inte i övrigt faller in under ovanstående kategorier, ska genom 
intyg kunna styrka sin inkomstförlust på ett godtagbart sätt. 
 
Tillämpningsanvisning 
Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat 
arbetsinkomster. En förtroendevald som tagit partiell och generell 
tjänstledighet har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid, uttag av flextid, semester etc. 
har man inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också 
att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, när den 
förtroendevalde har ett uppdrag för kommunen, inte har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera 
sin arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte 
föranleder något löneavdrag, har inte heller rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 
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5 Ersättning för förlorade 
semesterförmåner 

Förtroendevald, som genom intyg från arbetsgivaren, kan visa att 
semesterförmånen faktiskt påverkats av uppdraget har rätt till en ersättning för 
förlorade semesterdagar med styrkt förlorad arbetsinkomst enligt § 5 punkt 4. 

6 Pensionsbestämmelser 
Pensionsavtalet PBF gäller för vissa förtroendevalda med minst 40 % av 
grundnivån i förtroendeuppdraget. Vid början av varje mandatperiod fastställer 
kommunstyrelsen vilka förtroendevalda som omfattas av PBF. 
 
För förtroendevalda gäller omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige 2014-09-29, § 92.  
För samtliga förtroendevalda, oavsett uppdragets omfattning, gäller avtalets 
pensionsbestämmelser. Bestämmelserna om omställningsstöd gäller för 
förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag 
hos kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 
40 % av heltid.  

7 Ersättning för barntillsynskostnader 
Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tolv år.  
 
Ersättning utbetalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 

8 Ersättning för kostnader för vård och 
tillsyn av funktionshindrad eller svårt 
sjuk 

Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i 
sammanträde eller förrättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad och som inte ersätts 
på annat sätt.  
 
Ersättning betalas inte ut för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående. 
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9 Ersättning för funktionshindrad 
förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionshinder för de styrkta särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller 
förrättning och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande. 

10 Ersättning för övriga kostnader 
För andra kostnader än vad som avses ovan betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkommit. 
 
Ersättning kan utgå, efter prövning i kommunstyrelsen.  

11 Reseersättning 
För resor som har direkt samband med uppdrag som arvoderas enligt dessa 
bestämmelser, utgår ersättning för resor från bostaden till platsen för 
sammanträdet/förrättningen och omvänt (eller motsvarande sträcka) om detta 
avstånd överstiger tre kilometer enkel resa. För resa till/från 
sammanträde/förrättning som föranleder extra resa från/till ordinarie 
arbetsplats utgår motsvarande ersättning. 
 
Utöver detta kan ersättning ges för resekostnad, som har direkt samband med 
uppdrag att justera protokoll. 
 
Ersättning utgår enligt bilersättningsavtal som gäller för kommunens anställda. 
 
För förtroendevald med begränsat arvode utgår reseersättning för uppdrag som 
har direkt samband med det förtroendeuppdrag för vilket ett begränsat arvode 
utgår. 
 
Tillämpningsanvisning 
För förtroendevalda gäller Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten. 
antagen av kommunfullmäktige 2018-02-22, § 19. Enligt denna ska i första 
hand kommunens poolbilar användas.  
    
Resan enligt § punkt 11 nästsista och sista stycket ska ha ett direkt och 
uppenbart samband med det förtroendeuppdrag för vilket ett begränsat arvode 
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utgår. På den förrättningsblankett som lämnas för reseersättningen, ska 
tydliggöras vilket specifikt uppdrag som föranleder resan.  

12 Förutsättningar för att erhålla arvoden 
och ersättningar 

För att få ersättning enligt §§ punkt 4–5 och §§ 7–11 ska den förtroendevalde 
styrka sina förluster eller kostnader. Förlusten/kostnaden redovisas på särskild 
blankett som finns att hämta på kansliet. 
 
Arvode för sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommun-styrelse och nämnd betalas ut utan föregående anmälan. För övriga 
sammanträden/ förrättningar ska den förtroendevalde redovisa tid på särskild 
blankett. 
 
Yrkande om ersättningar ska framställas snarast dock senast inom sex två 
månader räknat från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken 
kostnaden hänför sig. 

13 Begränsat arvode 
Begränsat arvode utgår till vissa förtroendevalda som fullgör uppdrag som 
ersätts med mindre än 40 %. Omfattning framgår av bilaga. 

14 Hel- och deltidsarvode 
Heltids- eller deltidsarvode utgår till förtroendevalda med uppdrag som ersätts med 
minst 40 %. Uppdrag och omfattning framgår av bilaga. 
 
Arvode till hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald innefattar alla arvoden samt 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och semesterersättning som har samband med 
angivet uppdrag eller som utförs på uppdrag av behörigt organ. Sammanträdes- och 
förrättningsarvode utgår inte. Rätt till ledighet motsvarande semester enligt 
semesterlagen. 
 
I arvodet för kommunstyrelsens förste vice ordförande ingår att vikariera för 
ordföranden under dennes ledighet. På samma sätt ingår i arvodet för 
kommunfullmäktiges vice ordförande att vikariera för ordföranden under dennes 
ledighet. 
 
För hel- och deltidsarvoderade som ersätts med minst 40 %, är Ulricehamn 
stationeringsort.  
 
Tillämpningsanvisning 
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När en förtroendevald har flera deltidsuppdrag där vart och ett av dessa uppdrag 
understiger 40 % men där den sammanlagda procentsatsen omfattar 40 % eller mer, 
ska dessa förtroendevalda inte erhålla sammanträdesarvoden samt ersättningar för 
förlorad arbetsinkomst och semesterersättningar. 

15 Sjukfrånvaro för den som inom 
kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid 

Förtroendevald som inte kan fullfölja sitt uppdrag till följd av sjukdom är sjukledig så 
länge arbetsoförmågan kvarstår. Behovet av sjukledighet utöver 7 kalenderdagar ska 
styrkas genom läkarintyg. Förtroendevald ska, för att ha rätt till sjuklön enligt lagen 
om sjuklön, snarast anmäla sjukfrånvaron till kanslifunktionen, som i sin tur 
underrättar personalfunktionen som betalar ut arvoden och anmäler till 
Försäkringskassan.  
 
För att få rätt till sjukpenning är det viktigt att respektive förtroendevald anmäler 
arvodet som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till Försäkringskassan.  
 
Om arvodet inte räknas som SGI av Försäkringskassan, ersätter kommunen den 
förtroendevalde i nivå med Försäkringskassans bestämmelser. 
 
Dagsarvode beräknas enligt följande; totalt årsarvode 
                                                                  365 
 
För de berörda förtroendevalda gäller följande, 
 
Dag 1   karensdag; ingen ersättning  
  
Dag 2–14   sjuklön 80 % av arvodet enligt lagen om sjuklön  
 
Dag 15-90  90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Ulricehamns 

kommun 10 %) ** 
 
Dag 91-360 90 % av arvodet (Försäkringskassan 80 % + Ulricehamns 

kommun 10 %) *, **  
 
Dag 361 -   Ersättning enligt Försäkringskassans bestämmelser, för 

närvarande 75 % 
 

* Då förtroendevald inte omfattas av avtalsgrupp sjukförsäkring (AGS), ersätter 
Ulricehamns kommun den förtroendevalde med 10 % under dag 91 – 360 så att 
ersättningen motsvarar ersättningen för anställd personal.  
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** Har den förtroendevalde ett arvode som överstiger maxtaket i Försäkringskassans 
ersättningsregler justeras kommunens ersättning, så att den sjuklön som betalas ut 
motsvarar 90 procent av maxtaket i Försäkringskassans regler.  

16 Föräldraledighet för den som inom 
kommunen fullgör ett 
förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid 

Socialförsäkringsbalkens bestämmelser gäller, vilket innebär att föräldrapenning 
betalas ut från Försäkringskassan med 80 % av arvodet upp till maxtaket i 
Försäkringskassans ersättningsregler. Därutöver betalas föräldrapenningtillägg ut 
från Ulricehamns kommun med 10 % av arvodet upp till maxtaket i 
Försäkringskassans ersättningsregler. Detta gäller under samma tidsperiod som 
gäller för arbetstagare.  
 
Tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn betalas ut från Försäkringskassan 
med 80 % av arvodet. 
 
För att få rätt till föräldrapenning är det viktigt att respektive förtroendevald anmäler 
arvodet som sjukpenninggrundande inkomst (SGI) till Försäkringskassan.  
 
Om arvodet inte räknas som SGI av Försäkringskassan, ersätter kommunen den 
förtroendevalde i nivå med Försäkringskassans bestämmelser. 

17 I månadsarvodet ingående 
arbetsuppgifter 

I månadsarvode till ordförande och beredningsledare inkluderas i tillämpliga delar 
ersättning bl. a. för  
 
 att leda fullmäktiges, fullmäktigeberedningens, kommunstyrelsens, nämndens 

verksamhet 

 att följa förvaltningens arbete 

 överläggningar med verksamhetsansvariga 

 överläggningar med myndigheter samt med övriga kommunala organ 

 genomgång/beredning inför sammanträde, förrättning, besiktning o dyl. 

 representera nämnden i övrigt för uppdrag som nämnden kan besluta om 
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För vice ordförande i nämnd och vice beredningsledare ingår i årsarvodet 
förrättningar enligt ovan i tillämpliga delar, att vid behov ersätta ordföranden på 
sammanträden och i övriga uppdrag samt att i övrigt vara tillgänglig för uppdrag som 
nämnden kan besluta om. 
 
För övriga årsarvoderade inkluderas årsarvodet förrättningar enligt ovan i tillämpliga 
delar. 
 
För förtroendevald med begränsat arvode (under 40 % av grundbeloppet) utges 
sammanträdes-/förrättningsarvode för deltagande i protokollförda sammanträden 
samt förrättningar utanför kommunen. För beredningsledare och vice 
beredningsledare utges sammanträdes/förrättningsarvode då samtliga i beredningen 
är kallade. 
 
För arvoderade gruppledare i de politiska partierna i kommunfullmäktige, gäller inte 
denna punkt. 

18 Allmänt 
Utbetalning av heltids-, deltids- och begränsat arvode görs med procentsats av 
grundbeloppet enligt bilaga varje månad. 
 
Om förtroendevald avgår under tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan 
denna och den som inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid var och en av 
dem innehaft uppdraget. 

19 Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen.  

20 Heltids-, deltids- och begränsade 
månadsarvoden 

Uppdrag     %  

Kommunfullmäktige, ordförande   25 

Förste vice ordförande    12 5 

Andre vice ordförande    15 

Arvode utgår för andra vice ordförande under förutsättningen att en andre vice 
ordförande tillsätts. Tillsätts inte en andre vice ordförande erhåller förste vice 
ordförande arvode med 15 %.  
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Beredningsledare – tillfälliga   8 

Vice beredningsledare – tillfälliga   5 4 

Utgår endast för tid då beredningen arbetar enligt ett uppdrag från 
kommunfullmäktige. I denna bedömning av arvode ingår uppdraget för 
beredningsledare och vice att träffa berörd arbetsgrupp i kommunstyrelsen (enligt 
utvärdering av den politiska organisationen ett led i ett ökat informationsflöde 
mellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen). 

Uppdrag     %  

Val- och arvodesberedningen, beredningsledare  4 

Vice beredningsledare    2 

Endast år då val till riksdag, kommun och landsting region genomförs. 
 
 
Kommunstyrelsen, ordförande   100 

Förste vice ordförande    60 

Andre vice ordförande (oppositionsråd)  90 

Biträdande kommunalråd för ordföranden  60 

Biträdande kommunalråd för förste vice ordföranden 40 

De biträdande kommunalråden är tillika samtalsledare i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp välfärd/lärande. 
Biträdande oppositionsråd   60 

Det biträdande kommunalrådet är tillika vice samtalsledare i kommunstyrelsens 
arbetsgrupp välfärd/lärande. 

 

Miljö- och byggnämnd, ordförande   12 17,5 

Vice ordförande    7 9 

 

Individnämnd, ordförande   10 12,5+5 

+5 avser särskilt det ”jouransvar” för myndighetsutövning som finns i detta 
uppdrag 

Vice ordförande    5 6,5 

När ordförande har en sammanhängande frånvaro som är 1 vecka eller längre ska 
jouransvarsersättningen (+5) flyttas över till vice ordförande för motsvarande tid.  
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Valnämnden, ordförande   4 6 (1) 

4 6 endast år då val till riksdag, kommun och landsting region, val till EU-
parlamentet eller folkomröstning genomförs. 1 övriga år. 
 
Vice ordförande    2 3 

Endast år då val till riksdag, kommun och landsting region, val till EU-parlamentet 
eller folkomröstning genomförs. 

Uppdrag     %  

Revisorer, ordförande    5 10 

Ledamot     4 8 

 

Gruppledare i kommunfullmäktige   6 

Gruppledare har rätt till förlorad arbetsinkomst i enlighet med § punkt 4 när de blir 
kallade till gruppledarmöten av presidiet i kommunstyrelsen eller presidiet i 
kommunfullmäktige, även då dessa inte är protokollförda. 
 
Överförmyndare och ersättare 
 
Lönesätts i annan ordning; utses av fullmäktige från förvaltningsorganisationen 
 
 
 

    

 

 
 



   

    

 

Kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning 

Protokoll 2022-09-28 

 Tid och plats onsdag 28 september 2022 klockan 20:00 –20:45 i fullmäktiges  

  sessionssal, stadshuset 

 Ledamöter Börje Eckerlid (C), beredningsledare 
Eva Grönbäck (M), vice beredningsledare 

  Inger Broberg (C) 
  Jan Holmin (M) 
  Per-Ola Johansson (S) 

Inga-Kersti Skarland (S) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 

  Elisabeth Ståhlbrand (NU) 
       

Övriga närvarande  Lena Brännarm, kanslichef  
   Maria Winsten kommunsekreterare 
   Linnéa Svensson, kommunsekreterare  
    

 Justerare  Inga-Kersti Skarland (S) 
 

Underskrifter  Protokollet justeras digitalt  
  Sekreterare ……………………………………………………………… 

  Maria Winsten 
 

   Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 
  Börje Eckerlid 

 
  Protokollet justeras digitalt 
 Justerare ……………………………………………………………… 
   Inga-Kersti Skarland (S) 

 

     ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Val- och arvodesberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-09-28  
 
Datum då anslaget sätt upp 2022-10-04 Datum då anslaget tas ner 2022-10-26 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 
 
                      Protokollet justeras digitalt 
                       Maria Winsten 
Underskrift …………………………………………. 
 



   

 

§ 18/2022  

 

Revidering av ersättningar och arvoden till kommunens 
förtroendevalda m.fl. 2023 – 2026  
Dnr 2022/361 

 

Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 

2023-2026 antas och tidigare regler beslutade av kommunfullmäktige 2018-06-20 § 115 

upphävs.  

 

Sammanfattning 
Det är reglerat i kommunfullmäktiges arbetsordning § 39 att val- och arvodesberedningen ska, 

inför varje ny mandatperiod lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för kommunens 

förtroendevalda.  

Val- och arvodesberedningen lämnar här sitt förslag. 

Ändringarna är markerade med gult i dokumentet och det som föreslås tas bort är överstruket. 

De ändringar som föreslagits är att grundbeloppet är 68 000 kronor. Grundbeloppet räknas 

upp årligen och baseras på det prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR) redovisar. Uppräkningen baseras på arbetskraftskostnaderna. 

Uppräkningen görs från och med år 2024.  

Förslag om att arvode utgår per sammanträde/förrättning med 1,45 % av grundbeloppet per 

tillfälle om max tre timmar. För tid därutöver utgår ersättning med 0.33 % av grundbeloppet 

per timme.  För sammanträden/förrättningar som lagts i direkt anslutning till varandra utgår 

endast ett grundarvode. Direkt anslutning innebär högst 60 minuter mellan 

sammanträden/förrättningar. Tiden, uppehållet, mellan två sammanträden/förrättningar 

ingår inte i tid som ger rätt till arvode. 

Tillägg om att om ledamot/ersättare avviker innan de tre första timmarna passerat utgår 

arvode med den del av grundarvodet som motsvarar närvarotiden i förhållande till hela 

sammanträdet/förrättningens fulla längd.  

Tillägg att arvode utgår till av kommunen utsedda revisorer som är fysiskt närvarande vid de 

sammanträden med kommunfullmäktige där de är föredragande eller berörda/svarande, 

exempelvis vid årsbokslut och granskningsrapporter. 

Ändring gällande yrkande om ersättningar och att dessa ska framställas snarast dock senast 

inom två månader räknat från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken kostnaden 

hänför sig.  

Förslag om förändring av arvode för vissa heltids-, deltids och begränsade månadsarvoden, se 

reglemente.  



   

Deltar inte i beslutet  
Börje Eckerlid (C) deltar inte i beslut om arvode för miljö- och byggnämndens presidium. Jan 
Holmin (M) deltar inte i beslut om arvode för valnämndens presidium.  
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§ 224/2022  
 

Val av politisk referensgrupp för Vision 2040 
Dnr 2022/579 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har i budget 2022 fått i uppdrag att starta arbetet med att skapa en vision för 
Ulricehamns kommun. I beslutet anges att arbetet ska ske i nära samarbete med den 
politiska organisationen. Förvaltningen föreslår därav att en politisk referensgrupp tillsätts i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-06 § 253 
2 Tjänsteskrivelse 2022-09-22 från kommunchef 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar att ärendet bordläggs.  
 
Mattias Nordgren (V), Mattias Bengtsson (SD), Staffan Engblom (KD) och Klas Redin (S) 
yrkar bifall till Wiktor Öbergs (M) yrkande.  
 
Mötet ajourneras kl. 18:36 – 18:45. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag eller att ärendet 
bordläggs. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet bordläggs. 
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Valda ledamöter 
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§ 253/2022

Val av politisk referensgrupp för Vision 2040 
Dnr 2022/579 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har i budget 2022 fått i uppdrag att starta arbetet med att skapa en vision för 
Ulricehamns kommun. I beslutet anges att arbetet ska ske i nära samarbete med den 
politiska organisationen. Förvaltningen föreslår därav att en politisk referensgrupp tillsätts i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-22 från kommunchef 

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-22 

Tjänsteskrivelse Val av politisk referensgrupp för 
Vision 2040 
Diarienummer 2022/579, löpnummer 3550/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Politisk referensgrupp för arbetet med Vision 2040 tillsätts och ska bestå av 
kommunstyrelsens presidium och en ledamot från varje parti som är representerat i 
kommunfullmäktige (inga ersättare). Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i 
referensgruppen. Nomineringen hanteras inte av val- och arvodesberedningen.  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har i budget 2022 fått i uppdrag att starta arbetet med att skapa en vision för 
Ulricehamns kommun. I beslutet anges att arbetet ska ske i nära samarbete med den 
politiska organisationen. Förvaltningen föreslår därav att en politisk referensgrupp tillsätts i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har i budget 2022 fått i uppdrag att starta arbetet med att skapa en vision för 
Ulricehamns kommun. I beslutet anges att arbetet ska ske i nära samarbete med den 
politiska organisationen. Förvaltningen föreslår därav att en politisk referensgrupp tillsätts i 
enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.  
 
Kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens 
arbete i frågor av strategisk art. Referensgruppens uppdrag är att följa processen och utgöra 
en politisk diskussionspart med möjlighet att föra diskussioner och frågeställningar till sina 
respektive partigrupper. Referensgruppen fungerar som rådgivare och bidrar under arbetets 
gång med idéer, förslag och synpunkter. 

 
Referensgrupp utses inför varje uppdrag och ska bestå av kommunstyrelsens presidium och 
en ledamot från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige (inga ersättare). 
Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska ingå i referensgruppen inför varje uppdrag. 
Nomineringarna hanteras inte av val- och arvodesberedningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Valda ledamöter 
 
 
 
 
 

Gustaf Olsson Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef  
 Kommunledningsstaben  
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§ 293/2022

Stöd till föreningslivet för större projekt 2022 
Dnr 2022/378 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022:  

1. Ulricehamns IF   Multisportbana              3 208 525 kr 
2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb   Nytt stall            1 930 050 kr 
3. Årås Kvarn Upprustning Rättarbostad    1 073 043 kr  

Totalt       6 211 618 kr 

Finansieringen sker genom en minskning av resultatet. Detta innebär att beslut ska tas i 
kommunfullmäktige.  

Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 

Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag delas ut till stöd till föreningslivet för större 
projekt. Ansökningar till 4 projekt från 3 föreningar har kommit in, med en totalkostnad på 
27 705 393 kr. Totalkostnaden för kommunens bidragsdel är 8 311 618 kr. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt en prioriteringsordning i enlighet med bilaga 1. 

Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiger det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Ekonomienheten bedömer att prognosen för 2022 
överstiger det budgeterade resultatet 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-09 från servicechef  
2 Sammanställning av ansökningar, stöd till föreningslivet för större projekt 2022 

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022: 

4. Ulricehamns IF   Multisportbana    3 208 525 kr 
5. Ulricehamnsbygdens Ridklubb   Nytt stall            1 930 050 kr 

Totalt             5 138 575 kr 

Finansieringen sker via Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 
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Förslag till beslut på mötet 
Mikael Dahl (C) yrkar som tilläggsyrkande att även bevilja Årås Kvarn bidrag för upprustning 
av Rättarbostad med 1 073 043 kr. Ny totalsumma blir 6 211 618 kr.  
 
Mikael Dahl (C) yrkar som ändringsyrkande att finansieringen av dessa bidrag sker genom en 
minskning av resultatet och detta innebär att beslutet även ska tas i kommunfullmäktige. 
 
Wiktor Öberg (M), Klas Redin (S), Mikael Levander (NU) och Mattias Bengtsson (SD) yrkar 
bifall till Mikael Dahls (C) båda yrkanden.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla det. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Mikael Dahls (C) tilläggsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla det.  
 
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen i övrigt beslutar enligt ordförandens förslag 
till beslut och finner att så är fallet.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-09-09 

Tjänsteskrivelse Stöd till föreningslivet för större 
projekt 2022 
Diarienummer 2022/378, löpnummer 3322/2022 

Förvaltningens förslag till beslut 
Följande föreningar beviljas bidrag för större projekt 2022: 

1. Ulricehamns IF   Multisportbana    3 208 525 kr 
2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb   Nytt stall            1 930 050 kr 

Totalt             5 138 575 kr 

Finansieringen sker via Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 

Beloppen är maxbelopp. Arbetena ska vara utförda och slutredovisade senast tre år efter 
beslutsdatum. 

Sammanfattning 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag delas ut till stöd till föreningslivet för större 
projekt. Ansökningar till 4 projekt från 3 föreningar har kommit in, med en totalkostnad på 
27 705 393 kr. Totalkostnaden för kommunens bidragsdel är 8 311 618 kr. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt en prioriteringsordning i enlighet med bilaga 1. 

Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiger det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Ekonomienheten bedömer att prognosen för 2022 
överstiger det budgeterade resultatet 

Ärendet 
Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag delas ut till stöd till föreningslivet för större 
projekt för att stötta och underlätta för den ideella sektorn för att finansiera större 
investeringar, där inte kommunens övriga föreningsstöd räcker till. Främst avses stöd för 
uppförande, om- och tillbyggnad eller omfattande underhåll av anläggning och/ eller lokal 
som ägs av föreningen och som bedöms angeläget för verksamheten.  

Ansökningar till 4 projekt från 3 föreningar har kommit in, med en totalkostnad på 
27 705 393 kr. Totalkostnaden för kommunens bidragsdel är 8 311 618 kr. Förvaltningen har 
med beaktande av kriterierna aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen 
sammanställt en prioriteringsordning i enlighet med bilaga 1. 

1. Ulricehamns IF   Multisportbana        3 208 525 kr 
2. Ulricehamnsbygdens Ridklubb   Nytt stall           1 930 050 kr 
3. Årås Kvarn      Upprustning Rättarbostad        1 073 043 kr  
4. Ulricehamns IF   Bordtennishall          2 100 000 kr 
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Motivering för prioriteringsordningen är som följer: 
 
Multisportbana – Ulricehamns IF har haft kontakt med kommunen, då främst 
Tingsholmsgymnasiet och Kultur och fritid, genom hela projekttiden. Projektet är väl 
förankrat. Projektet förordas av förvaltningen. 
 
Nytt stall – Ulricehamns bygdens ridklubb har genom åren haft återkommande kontakt med 
kommunen och fritidsenheten angående sin anläggning. Behovet av att upprusta 
anläggningen är stort, det finns också krav kring hur verksamhet som bedrivs med djur som 
måste följas vilket kommer att underlättas med satsning på nytt stall. Projektet förordas av 
förvaltningen.  
 
Upprustning rättarbostad – Projektet är inte förankrat med förvaltningen. Projektet förordas 
inte av förvaltningen.  
 
Bordtennishall - Förvaltningen gör bedömningen att bordtennis inte behöver en egen hall för 
att bedriva verksamhet. Verksamheten kan med fördel bedrivas i kommunens idrottshallar, 
särskilt med tanke på de nya idrottshallar som tillkommer genom redan tagna beslut. 
Projektet är heller inte förankrat med förvaltningen. Projektet förordas inte av förvaltningen. 
 
Normalt ska ansökan om bidrag vara inlämnade senast 30 april för att kunna vara aktuell för 
bedömning under innevarande år. För att det ska vara möjligt att ansöka om stöd även under 
2022, så sätts tillfälligt det sista ansökningsdatumet till 31 augusti för 2022. 
 
Stöd kan komma ifråga om kommunens resultatprognos per den 31 augusti överstiger det 
budgeterade resultatet för innevarande år. Ekonomienheten bedömer att prognosen för 2022 
överstiger det budgeterade resultatet. Bidrag utgår med maximalt 30 procent av den totala 
godkända projektkostnaden, och minst en ytterligare extern delfinansiär ska finnas utöver 
föreningen och kommunen. Föreningen ska dessutom stå för en egen finansieringsdel med 
minst 20 procent av totalkostnaden. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-22 § 159 riktlinjer för stödet till föreningar för större 
projekt vilka är vägledande vid bidragsgivningen. 
 
Projektet skall redovisas senast 2 år efter att det beviljas bidrag i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. Utbetalning ska ske när 
respektive projekt är genomfört, varvid föreningen i fråga har att anmäla detta till 
kommunen. 
 
Om ägandet till projektet ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av annan 
godtagbar fritidsaktivitet, inom 10 år efter projektets färdigställande ska hela bidraget 
återbetalas 
 
Beslutsunderlag 
1 Sammanställning av ansökningar, stöd till föreningslivet för större projekt 

2022 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Föreningar som sökt 
Servicechef 
Ekonomichef 
Kultur- och fritidschef 



  2022/378, 3322/2022 3(3) 

 
 
 

Anna-Lena Johansson Tomas Dahl 
Servicechef Fritidsintendent 
 Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 

 

Lena Moritz 
Kultur- och fritidschef 
Sektor service 
 
 



Stöd till föreningslivet för större projekt 2022 Prioriteringsordning från förvaltningen
Bilaga 1 Sammanställning

A.nr Förening Projekt Kostnad Bidrag 30% Extern finansiär sökt/beviljat
1 Ulricehamns IF Multisportbana Lassalyckan 10 695 082 3 208 525 5 465 000 Beviljat
2 Ulricehamnsbygdens Ridklubb Nytt stall 6 433 500 1 930 050 4 203 450 ej sökt än
3 Årås Kvarn Upprustning Rättarbostad 3 576 811 1 073 043 600 000 Beviljat
4 Ulricehamns IF Bordtennishall 7 000 000 2 100 000 2 000 000 Beviljat

Totalt: 27 705 393 8 311 618 12 268 450



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen  
2022-11-10 
Sida 1 av 1 

§ 296/2022

Upphävande av avsiktsförklaring, Marknadsplatsen 
Dnr 2017/476 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  

Sammanfattning 
Vid uppstart av detaljplan ”Del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” tecknades en 
avsiktsförklaring daterad 2019-12-20 mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank med 
syfte att gemensamt verka för planområdets utveckling. Avsikten var även att gemensamt gå 
ut på en markanvisningstävling där kommunen försäljer sin fastighet och Ulricehamns 
Sparbank utvecklar sin fastighet genom nybyggnation. 

Ulricehamns Sparbank har vid ett flertal tillfällen lyft att de själva vill få utrymme att styra 
den kommande byggnation på deras fastighet samtidigt som de gärna ser en skyndsam 
planprocess med anledningen till ombyggnationen av deras entré, som i nuläget strider mot 
gällande detaljplan.  

Förvaltningen föreslår därför att avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns 
Sparbank daterad 2019-12-20 upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del 
av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” delas upp i två detaljplaner. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-12 från samhällsbyggnadschef 
2 Hävning 
3 Marknadsplatsen_Avsiktsförklaring 

Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-12 

Tjänsteskrivelse Upphävande av avsiktsförklaring, 
Marknadsplatsen 
Diarienummer 2017/476, löpnummer 2722/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank daterad 2019-12-20 
upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del av Bogesund 1:86 m.fl. 
Marknadsplatsen” delas upp.  
 
Sammanfattning 
Vid uppstart av detaljplan ”Del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” tecknades en 
avsiktsförklaring daterad 2019-12-20 mellan kommunen och Ulricehamns Sparbank med 
syfte att gemensamt verka för planområdets utveckling. Avsikten var även att gemensamt gå 
ut på en markanvisningstävling där kommunen försäljer sin fastighet och Ulricehamns 
Sparbank utvecklar sin fastighet genom nybyggnation. 
 
Ulricehamns Sparbank har vid ett flertal tillfällen lyft att de själva vill få utrymme att styra 
den kommande byggnation på deras fastighet samtidigt som de gärna ser en skyndsam 
planprocess med anledningen till ombyggnationen av deras entré, som i nuläget strider mot 
gällande detaljplan.  
 
Förvaltningen föreslår därför att avsiktsförklaring mellan kommunen och Ulricehamns 
Sparbank daterad 2019-12-20 upphävs. Innebörden av beslutet medför att detaljplan för ”del 
av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” delas upp i två detaljplaner. 
 
 
Ärendet 
Planområdet inom detaljplan ”Del av Bogesund 1:86 m.fl. Marknadsplatsen” består av mark 
som är ägd av dels kommunen och dels Ulricehamns Sparbank. Vid uppstart av detaljplanen 
tecknades en avsiktsförklaring daterad 2019-12-20 mellan kommunen och Ulricehamns 
Sparbank med syfte att gemensamt verka för planområdets utveckling. Avsikten var även att 
gemensamt gå ut på en markanvisningstävling där kommunen försäljer sin fastighet och 
Ulricehamns Sparbank utvecklar sin fastighet genom nybyggnation. Enligt 
avsiktsförklaringen var målsättningen att detaljplanen skulle bli antagen och vinna laga kraft 
under 2022.  
 
Arbetet med detaljplanen har fortskridit sedan avsiktsförklaringen tecknades och 
detaljplanen var ute på samråd under våren 2022. Målsättningen som sattes i 
avsiktsförklaringen med antagen och lagakraftvunnen detaljplan under 2022 kommer inte 
kunna hållas. 
Ulricehamns Sparbank har vid ett flertal tillfällen lyft att de själva vill få utrymme att styra 
den kommande byggnation på deras fastighet samtidigt som de gärna ser en skyndsam 
planprocess med anledningen till ombyggnationen av deras entré, som i nuläget strider mot 
gällande detaljplan.  
 
Med anledning av ovan nämnda förutsättningar har förvaltningen enats om att dela 
detaljplanen så kommunens fastighet blir en del och Ulricehamns Sparbanks fastighet blir en 
del, utan anknytning till varandra. Att dela upp planområdet strider mot avsiktsförklaringen 
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och som ett första steg i att dela detaljplanen föreslår därför förvaltningen att 
avsiktsförklaringen upphävs.  
 
Ekonomi 
Förslaget innebär att kommunens planenhet får två mindre detaljplaner att framställa istället 
för en större. Det kan medföra att handläggningstiden för framställning av två detaljplaner 
ökar.  
 
Beslutsunderlag 
1 Hävning 
2 Marknadsplatsen_Avsiktsförklaring 

 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Angelica Härnstrand 
Samhällsbyggnadschef Mark- och exploateringsingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Exploateringsenheten 
Telefon 0321-59 50 00 E-POST markochexploatering@ulricehamn.se 

BESÖKSADRESS Höjdgatan 3 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

2022-11-07 

Upphävande av avsiktsförklaring gällande 
Marknadsplatsen   

Ulricehamns kommun, org.nr. 212000-1579 nedan kallad kommunen och 
Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145 tecknade en avsiktsförklaring daterad 
2019-12-20, se bilaga 1. Syftet var att tillsammans utveckla och förtäta 
”Marknadsplatsen” genom en gemensam markanvisningstävling. Ulricehamns 
sparbank är angelägna om en kontinuerlig planprocess samtidigt som de vill 
ansvara för utvecklingen av deras fastighet varvid syftet med att gemensamt gå 
ut på en markanvisningstävling faller bort.  

Härmed uppsägs avtal benämt ”Avsiktsförklaring avseende utveckling av området 
”Marknadsplatsen daterat 2019-12-20” med omedelbar verkan.  

 

Ulricehamns kommun   Ulricehamns Sparbank 
    

Ort:        Datum:   Ort:        Datum:  

     
 
_________________________  _________________________ 
Roland Karlsson   Underskrift 
Kommunstyrelsens ordförande     
     

_________________________ 

mailto:markochexploatering@ulricehamn.se


Exploateringsenheten 
Telefon 0321-59 50 00 E-POST markochexploatering@ulricehamn.se 

BESÖKSADRESS Höjdgatan 3 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn 
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun 

Namnförtydligande 
    

Ort:        Datum:   Ort:        Datum: 

     
 
__________________________  ________________________ 
Gustaf Olsson   Underskrift 
Kommunchef     
     

_________________________ 
    Namnförtydligande 
  

mailto:markochexploatering@ulricehamn.se
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§ 296/2022 
 

Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område 
mellan kommuner inom Sjuhärad 
Dnr 2022/501 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha kommunal 
avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant 
tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Avtalet omfattar 
myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område. Målet med avtalet är att kunna 
nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och 
öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon 
av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-01 från samhällsbyggnadschef 
2 Avtal om samverkan inom plan-och bygglagens område 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-01 

Tjänsteskrivelse Avtalssamverkan inom plan- och 
bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
Diarienummer 2022/501, löpnummer 3310/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Avtalssamverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns. 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha kommunal 
avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant 
tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Avtalet omfattar 
myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område. Målet med avtalet är att kunna 
nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och 
öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon 
av de andra kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa 
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt arbete. 
 
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningarna/-enheterna i Sjuhäradsområdet önskar ha kommunal 
avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant 
tagits fram. Bedömning har gjorts att det är kommunfullmäktige i respektive 
samverkanskommun som är behörig part att godkänna avtalet. 
 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess uppgifter 
helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för 
kommuner och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar 
de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också 
exempelklausuler för ett samverkansavtal. 
 
Det framtagna avtalet om samverkan mellan kommunerna inom Sjuhärad är baserat på 
SKR:s underlag. Avtalet omfattar myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område. 
Målet med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka 
kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som 
omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I 
avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid 
rätt att inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra 
kommunen för sitt arbete. Miljö och samhällsbyggnad anser att det vore fördelaktigt att ha en 
god samverkan med de andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, dels för att kunna ta del 
av deras kompetens men också för att kunna sprida den kunskap som finns på den egna 
förvaltningen inom plan- och bygglagens område.  
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Beslutsunderlag 
1 Avtal om samverkan inom plan-och bygglagens område 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
 
 

Fredrik Linusson Sanna Andersson 
Samhällsbyggnadschef Utredare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Planenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Avtal om samverkan inom plan- och bygglagens område mellan kommuner 
inom Sjuhärad. 
 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås kommun org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

§ 2 Syfte  

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Samarbetet 
syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser och kompetens samt därigenom öka 
parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom plan- och bygglagens 
område. 

§ 3 Omfattning och avgränsning  

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom plan- och bygglagens område för att avtalet ska 
aktualiseras.  

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling.  

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för 
uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. Uppdrag som omfattas av detta avtal 
är tillsyn, inspektion, utredning, handläggning av ärenden, rådgivning, beslutsfattande, 
upprättande av yttranden och andra likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte 
ses som uteslutande.  

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 
uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 

§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den 
beställande parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta 
uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 



Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ske 
skriftligen.  

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. 
Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, 
material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande.  

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till 
att uppdraget utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 
verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.   

§ 8 Delegering av ärenden  

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag.   

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation 
ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.  

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 
uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt och i den tid som denne anvisar. 

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat 
sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett 
ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och 
av vem.  

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 
eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

§ 10 Personuppgifter och sekretess 

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet 
med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. 

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.  

 

 



§ 11 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 
respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra 
kommuner.   

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet och om 
personlig skyddsutrustning ska användas.   

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 
uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3 kap 12 §.  

§ 12 Försäkring 

Det är inte givet att en kommuns försäkring omfattar verksamhet som bedrivs på uppdrag åt 
andra kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under 
uppdraget för den andra kommunen.  

§ 13 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman bestäms utifrån 
förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med 3 kap skadeståndslagen (1972:207).  

§ 14 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på 
uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget.  

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 
Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 
månadsvis.  

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 

Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 
timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning.  

§ 15 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av 
ersättningen som anges i punkt 14.  

Debitering ska ske månadsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 
objekt/ärende.  

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning 
erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag.  



Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.   

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

§ 16 Uppföljning 

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. 
Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på 
uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 
bestämmer. 

 § 17 Omförhandling  

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen 
av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 
av avtalets innehåll.  

§ 18 Ändringar och tillägg  

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 
behöriga företrädare för respektive part.   

§ 19 Avtalstid och uppsägningsvillkor  

Avtalet gäller från och med 2020-10-01 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 
start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.  

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 
överens om det vid uppsägningen.  

§ 20 Befrielsegrunder  

Uppdragstagaren fritas från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på 
grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, sjukskrivning, dödsfall, ingrepp 
av myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och 
inte heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot 
kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.  



Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på 
sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför 
uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda 
parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång 
förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra 
uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt.   

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid antagande av uppdrag har uppdragsgivaren 
rätt att häva uppdraget.  

§ 21 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av 
parterna i godo och i andra hand av Tingsrätten i Borås.   

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 
ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 

§ 22 Godkännande av avtal  

Detta avtal träder i kraft xxxx-xx-xx under förutsättning att kommunfullmäktige hos respektive 
part godkänner avtalet senast xxxx-xx-xx.  

 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2022-11-10 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 287/2022 
 

Ej verkställda beslut kvartal 2, 2022, SoL och LSS 
Dnr 2022/490 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-09 från socialchef  
2 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2022 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-09-09 

Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut kvartal 2, 
2022, SoL och LSS 
Diarienummer 2022/490, löpnummer 3381/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2022 lämnas till 
kommunens revisorer och läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information. 
 
 
Ärendet 
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. 
Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter 
tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. 
Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att 
ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.  
 
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda 
beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna 
rapport lämnas också till kommunfullmäktige för information.  
 
För det andra kvartalet 2022, det vill säga beslut som fattades under perioden 2022-01-01 – 
2022-03-31 har 3 nya beslut fattats som inte har verkställts inom tre månader. 2 av besluten 
avser kontaktperson SoL, 1 avser kontaktperson LSS. För samtliga personer fortlöper arbetet 
att hitta lämpliga kontaktpersoner.  
 
19 beslut återrapporteras som fortfarande inte verkställda. 2 av dessa beslut avser 
korttidsvistelse LSS, en person har fått erbjudande men anhöriga vill avvakta med insatsen 
och för den andra personen pågår arbete att hitta en lämplig stödfamilj. 6 beslut avser 
kontaktperson LSS, tre av personerna har tidigare haft insatsen men den har avbrutits. 
Arbetet fortlöper att hitta lämpliga kontaktpersoner till samtliga sex besluten. 3 beslut avser 
kontaktperson SoL. En person har fått erbjudande men har tackat nej. Två beslut har inte fått 
erbjudande. För samtliga beslut fortsätter arbetet med att hitta en lämplig kontaktperson.  5  
beslut avser särskilt boende SoL, fyra av personerna har fått erbjudande men har valt att 
tacka nej. En person bor på ett boende i annan kommun och anhörig vill avvakta. 1 beslut 



  2022/490, 3381/2022 2(2) 

avser kontaktfamilj IFO/SoL där man inte har hittat lämplig uppdragstagare. 2 beslut avser 
kontaktperson IFO/SoL där men inte har hittat lämplig uppdragstagare.  
 
 6 beslut har verkställts efter tre månader. 1beslut avser kontaktperson LSS, har inte funnits 
lämplig kontaktperson tidigare. 1 beslut avser permanent bostad LSS, personen har befunnit 
sig på en annan instans fram till beslutet verkställdes. 2 beslut avser boende med särskild 
service LSS. För den ena personen har det inte tidigare funnit boende att erbjuda, för den 
andra fick personen erbjudande i januari 2022 och tackade ja, men avvaktade med inflytt. 1 
beslut avser hemtjänst SoL, personen blev erbjuden inköp men anhöriga har utfört insatsen i 
början. 1 beslut avser kontaktperson IFO/SoL det har inte tidigare funnit någon 
uppdragstagare.   
 
1 beslut har blivit avslutade av annan anledning än verkställande. Beslutet avser 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Beslutet har varit verkställt till hälften sedan har 
beslutet upphört och personen har valt att inte ansöka om fortsatt insats.  
 
 
Totalt under kvartalet, perioden 2022-01-01 – 2022-03-31 har 5 230 beslut fattats: 
 
Beslutsunderlag 
1 Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 2022 

 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Kommunens revisorer 
 
 
 

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

Rapport ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Kvartal: 2, 2022 

 

 

 

 

 

Nya ärenden 

Typ av 
insats 

Verksamhet/lag
rum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål                       

Kön Födelseår 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2022-02-10  Ej hittat 
lämplig 
kontaktperso
n 

M 1990 

 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2022-03-28  Ej hittat 
lämplig 
kontaktperso
n 

K 1995 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2022-02-03  Ej hittat 
lämplig 
kontaktpers
on 

M 1992 
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Sektor välfärd

 

 

Återrapportering av tidigare rapporterade ärenden som inte verkställts 

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2012-06-15 2020-
06-30 

Avbrott då 
kontaktperson 
sagt upp 
uppdraget och 
pågrund av 
pandemin. 
Avvaktade då 
pandemin ökade 
och planerade 
att hitta ny 
kontaktperson 
efter våren 
2022. Än har 
inte en lämplig 
kontaktperson 
hittats. 

K 1968 

 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2012-06-16 2019-
08-01 

Uppdraget har 
avbrutits 
tidigare för att 
personen inte 
vill ha någon 
kontaktperson. 
Önskar fortsatt 
ingen 
kontaktperson i 
nuläget. 

K 1963 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2020-10-29  Har ej funnits 
lämplig person 
då uppdraget är 
tungt och har 
särskilda 
önskemål från 
vårdnadshavare 
samt 
specialistkunska
per. 

M 2008 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2020-09-01 2020-
20-29 

Kontaktperson 
avslutade 
uppdraget och 
arbete med 
finna ny kp 
förlöper. 

K 2008 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2021-03-23  En 
kontaktperson 
presenterades 
15 september 
2021, men 
personen 
tackade nej.  
Arbete med att 
hitta lämplig 
kp pågår. 

M 1960 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-10-19  Arbete med att 
hitta en 
lämplig 
kontaktperson 
pågår. 

M 1998 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-10-13  Arbete med att 
hitta lämplig 
kp pågår. Än 
har lämplig KP 
ej hittats, 
arbete 
fortlöper. 

M 2001 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2021-11-26  Arbete med att 
hitta lämplig 
kp pågår. Än 
har lämplig KP 
ej hittats, 
arbete 
fortlöper. 

K 1956 

Kontaktpe
rson 

FN/SoL 2021-12-20  Ej hittat 
lämplig 
kontaktperson 

M 1959 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Korttidsvi
stelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2020-06-18  Har tackat nej 
till erbjudande, 
vill inte ha 
insatsen i 
nuläget. 

M 2009 

Korttidsvi
stelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2021-02-08  Insatsen har 
varit verkställd 
till hälften 
under 
februari-maj 
2022 men 
avbröts. Arbete 
pågår att hitta 
en lämplig 
stödfamilj. 

K 2005 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2019-03-19  Erbjuden 
211119. Vill 
inte flytta i 
nuläget men 
vill stå kvar i 
kön. 

M 1941 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-23  Erbjuden 
211119 

K 1936 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-24  Bor på ett 
boende i en 
annan 
kommun och 
vill inte flytta i 
nuläget. 

K 1930 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-07-28  Fick 
erbjudande 
220323, 
tackade nej 
fungerar bra i 
hemmet. 

 

M 1944 
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Sektor välfärd

Typ av  

insats 
 

Verksamhet/  
lagrum  

Beslutsdatum Datum 
för 
avbrott 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelseå
r 

Särskilt 
boende 

ÄO/SoL 2021-08-03  Erbjuden 
220530, 
tackade nej 

M 1924 

Kontaktfa
milj  

IFO/SoL 2021-10-01  Inte hittat 
lämplig 
uppdragstagar
e.  

M 2012 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2022-03-16  Har hittat 
uppdragstagare 
som matchar 
behovet. Men 
familjen tackade 
nej. 

K 2007 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2022-03-30  Har hittat 
lämplig 
uppdragstagar
e under 
sommaren. 
Men 
uppstartsmöte
t har ännu inte 
hållts. 

M 2008 
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Sektor välfärd

Verkställda först efter tre månader 

Typ av 
insats 
 

Verksamhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
verkställ
-ande 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Permanen
t bostad 

FN/LSS 2022-01-
12 

 2022-06-
01 

Har 
befunnit 
sig på en 
annan 
instans 
fram till 
beslutet 
verkställd
es. 

M 1978 

Kontaktpe
rson 

FN/LSS 2021-01-
25 

 2022-05-
25 

Har 
tidigare 
inte 
funnits 
lämplig 
kontaktpe
rson 

M 2008 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 2021-05-
26 

 2022-05-
01 

Har 
tidigare 
inte 
funnits 
boende att 
erbjuda. 
Sedan fick 
personen 
erbjudand
e och ville 
avvakta 
lite med 
att flytta 
in. 

K 1987 

Boende 
med 
särskild 
service 

FN/LSS 2021-11--
26 

 2022-
06-01 

Fick 
erbjudand
e 31 
januari 
2022. 
Tackade 
ja. 

M 1996 
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Sektor välfärd

Typ av 
insats 
 

Verksamhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
verkställ
-ande 

Skäl för 
dröjsmål 

Kön Födelse-
år 

Hemtjäns
t 

ÄO/SoL 2022-01-
26 

 2022-
05-04 

Brukaren 
blev 
beviljad 
inköp vid 
planering 
ifrån 
sjukhuset. 
Sedan har 
anhöriga 
hjälpt till i 
början. 

K 1933 

Kontaktpe
rson 

IFO/SoL 2021-11-
10 

 2022-
05-12 

Har 
tidigare 
inte fått 
tag på 
någon 
uppdragst
agare.   

M 2007 

 

 
Avslutade av annan anledning än verkställighet 

Typ av 
insats 
 

Verksamhet/ 
lagrum 

Besluts-
datum 

Datum 
för 
avbrott 

Datum 
för 
avslut 

Skäl för 
dröjsmål 
och avslut 

Kön Födelse-
år 

Korttidsvi
stelse 
utanför 
det egna 
hemmet 

FN/LSS 2021-05-
10 

 2022-05-
31 

Har haft 
stödfamilj 
som har 
varit 
verkställt 
till hälften.  
Beslutet har 
upphört och 
personen 
har valt att 
inte ansöka 
om fortsatt 
insats. 

M 2006 
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§ 288/2022 
 

Svar på motion om en mer rättvis läxa för alla 
Dnr 2021/617 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson 
(M) att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp med 
läxläsningen efter skoltid. 
 
Motionärerna konstaterar i motionen att det finns undersökningar som visar att elever har 
väldigt olika förutsättningar att klara studierna hemma. Detta då barn och ungdomar vars 
föräldrar har en akademisk utbildning har bättre möjlighet att få hjälp med hemläxor, medan 
barn och ungdomar vars föräldrar på grund av sin livssituation eller begränsade kunskaper 
inte kan ge samma hjälp. 
 
Vidare så konstaterar motionärerna att ungdomar som går på internatskolor i andra länder 
gör sina läxor i skolan då det där oftast är obligatorisk läxläsning när lektionerna är slut. 
Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna som håller ordning och reda och hjälper 
eleverna när det behövs. Alla elever vid internatskolor har således samma förutsättningar att 
utföra sina läxor. 
 
I Ulricehamns kommun kan vissa elever få hjälp med hemläxan, men det är inte alla elever 
som får den möjligheten. 
 
Under våren 2022 antog riksdagen en proposition (Prop. 2021/22:111) ”Mer tid till lärande – 
extra studietid och utökad lovskola”, vilket innebar att ett tillägg gjordes i skollagen och som 
trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagändringen innebär att ”Elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas 
att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två 
timmar per vecka. Undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 
vid den skolenhet eleven tillhör. Extra studietid ska inte räknas in i den minsta totala 
undervisningstiden enligt 5 §. Lag (2022:730)” 
 
Vad de faktiska kostnaderna blir behöver utredas närmare. Det finns ingen möjlighet att 
ansöka om statsbidrag för extra studietid och därmed måste de merkostnader som uppstår 
finansieras inom den resursfördelning som grundskolan erhåller. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-04 från barn- och utbildningschef 
2 Motion om en mer rättvis läxa för alla 
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Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-04 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om en mer rättvis 
läxa för alla 
Diarienummer 2021/617, löpnummer 3696/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till den lagändring gällande extra 
studietid som trädde i kraft den 1 juli 2022 och som klargör att elever i årskurs 4 – 9 ska 
erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid vars syfte är att elever ska 
få hjälp med läxor och annat skolarbete. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson 
(M) att Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp med 
läxläsningen efter skoltid. 
 
Motionärerna konstaterar i motionen att det finns undersökningar som visar att elever har 
väldigt olika förutsättningar att klara studierna hemma. Detta då barn och ungdomar vars 
föräldrar har en akademisk utbildning har bättre möjlighet att få hjälp med hemläxor, medan 
barn och ungdomar vars föräldrar på grund av sin livssituation eller begränsade kunskaper 
inte kan ge samma hjälp. 
 
Vidare så konstaterar motionärerna att ungdomar som går på internatskolor i andra länder 
gör sina läxor i skolan då det där oftast är obligatorisk läxläsning när lektionerna är slut. 
Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna som håller ordning och reda och hjälper 
eleverna när det behövs. Alla elever vid internatskolor har således samma förutsättningar att 
utföra sina läxor. 
 
I Ulricehamns kommun kan vissa elever få hjälp med hemläxan, men det är inte alla elever 
som får den möjligheten. 
 
Under våren 2022 antog riksdagen en proposition (Prop. 2021/22:111) ”Mer tid till lärande – 
extra studietid och utökad lovskola”, vilket innebar att ett tillägg gjordes i skollagen och som 
trädde i kraft den 1 juli 2022. Lagändringen innebär att ”Elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas 
att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. Erbjudandet ska omfatta minst två 
timmar per vecka. Undervisningen ska anordnas under eller i direkt anslutning till skoldagen 
vid den skolenhet eleven tillhör. Extra studietid ska inte räknas in i den minsta totala 
undervisningstiden enligt 5 §. Lag (2022:730)” 
 
Vad de faktiska kostnaderna blir behöver utredas närmare. Det finns ingen möjlighet att 
ansöka om statsbidrag för extra studietid och därmed måste de merkostnader som uppstår 
finansieras inom den resursfördelning som grundskolan erhåller. 
 
 
Ärendet 
Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson (M) konstaterar i en motion att det finns 
undersökningar som visar att elever har väldigt olika förutsättningar att klara studierna 
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hemma. Detta då barn och ungdomar vars föräldrar har en akademisk utbildning har bättre 
möjlighet att få hjälp med hemläxor, medan barn och ungdomar vars föräldrar på grund av 
sin livssituation eller begränsade kunskaper inte kan ge samma hjälp. 
 
Motionärerna konstaterar vidare i motionen att ungdomar som går på internatskolor i andra 
länder gör sina läxor i skolan då det där oftast är obligatorisk läxläsning när lektionerna är 
slut. Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna som håller ordning och reda och 
hjälper eleverna när det behövs. Alla elever vid internatskolor har således samma 
förutsättningar att utföra sina läxor. 
 
I Ulricehamns kommun kan vissa elever få hjälp med hemläxan, men det är inte alla elever 
som får den möjligheten. 
 
Med hänvisning till detta så yrkar Richard Hallifax (M) och Sebastian Gustavsson (M) att 
Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp med 
läxläsningen efter skoltid. 
 
Vid en dialog med motionärerna poängterar motionärerna vikten av att Ulricehamns 
kommun, så långt möjligt, skapar en likvärdighet vid läxläsning men poängterar även att det 
finns viss vetenskap som visar på att en lyckad skolgång är en viktig del i elevens framtid och 
för elevens framtida hälsa. 
 
Laglighet 
Under våren 2022 antog riksdagen en proposition (Prop. 2021/22:111) ”Mer tid till lärande – 
extra studietid och utökad lovskola”, vilket innebar att ett tillägg gjordes i skollagen och som 
trädde i kraft den 1 juli 2022. 
 
I skollagens 10 kapitel gällande grundskolan infördes en ny paragraf (5 a §), gällande extra 
studietid och i denna anges följande: 
 
”Elever i årskurs 4 – 9 ska erbjudas att frivilligt delta i undervisning i form av extra studietid. 
Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka. Undervisningen ska anordnas under 
eller i direkt anslutning till skoldagen vid den skolenhet eleven tillhör. 
 
Extra studietid ska inte räknas in i den minsta totala undervisningstiden enligt 5 §. Lag 
(2022:730)” 
 
Som framgår av skrivningen strider motionärernas förslag inte mot gällande lagstiftning, 
tvärtom ligger förslaget i linje med vad som sägs i skollagen avseende extra studietid och som 
gäller från och med den 1 juli 2022. 
 
Extra studietid 
Syftet med införandet av extra studietid är att elever genom detta ska få hjälp med läxor och 
annat skolarbete. Den extra studietiden ska även kunna ge elever ett tillfälle att utveckla och 
använda olika inlärningsstrategier. 
 
Skolor och huvudmän bör arbeta för att särskilt motivera elever som har störst behov av att 
delta i den extra studietiden att faktiskt delta. 
 
Den extra studietiden, inklusive planering och uppföljning, ska genomföras under ledning av 
en lärare då extra studietid innebär att det handlar om undervisning. En lärare behöver dock 



 
 
 
 
  2021/617, 3696/2022 3(3) 

inte vara med i undervisningslokalen hela tiden. Annan personal, så som lärarassistenter, 
fritidspedagoger och studiehandledare, kan medverka när det bedöms lämpligt. Personal 
som medverkar ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande 
främjas. 
 
Det är huvudmannen som har det övergripande ansvaret för att extra studietid anordnas. Det 
är dock upp till rektor att besluta om hur den ska organiseras vid skolan. Verksamheten bör 
exempelvis organiseras så att eleverna inte får en orimligt lång skoldag, men även behovet av 
skolskjuts måste beaktas. Extra studietid får även erbjudas i form av fjärrundervisning. 
 
Ekonomi 
Ulricehamns kommun är skyldig enligt lag att erbjuda extra studietid för de elever som så 
önskar och beroende på hur många elever som tackar ja till erbjudandet kommer det att 
medföra vissa personalkostnader och det kan även medföra extra kostnader för skolskjuts. 
 
Vad de faktiska kostnaderna blir behöver utredas närmare. Det finns ingen möjlighet att 
ansöka om statsbidrag för extra studietid och därmed måste de merkostnader som uppstår 
finansieras inom den resursfördelning som grundskolan erhåller. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om en mer rättvis läxa för alla 

 
 
Beslutet lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Verksamhetschef grundskola 
 
 
 

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

 

 



  
 

 

 
 
 
 
Motion till Ulricehamns Kommunfullmäktige. 
  
En mer rättvis läxa för alla. 
 
Undersökningar visar att elever har väldigt olika förutsättningar att klara studierna 
hemma. Det finns undersökningar som visar att barn och ungdomar som har 
föräldrar med akademisk utbildning har bättre möjlighet att få hjälp med hemläxor, 
medan andra som har föräldrar som på grund av sin livssituation eller bristande 
kunskap inte kan hjälpa dem med hemläxan. 
 
Att unga människor klarar skolan med bra resultat är viktigt för deras framtid och 
hälsa. 
 
I många länder runt om i världen går många ungdomar på internatskolor och de gör 
naturligtvis hemläxan i skolan. När lektionerna är slut är det oftast obligatorisk 
läxläsning för eleverna. Det betyder att alla på internatskolan har samma 
förutsättningar att utföra läxorna. Vanligtvis har skolan en eller två godkända vuxna 
som håller ordning och reda och hjälper till när det behövs.  
  
I Ulricehamns kommun kan vissa få hjälp med hemläxan men det är inte alla som får 
den hjälpen. 
 
Därför yrkar vi att:  
 

- Ulricehamns kommun utreder möjligheterna till att erbjuda alla elever hjälp 

med läxläsning efter skoltid. 

 
 
 
 
Richard Hallifax (M)    Sebastian Gustavsson (M)  
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§ 289/2022 
 

Svar på motion om rökfria kommunala lekplatser 
Dnr 2022/321 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunfullmäktige ska 
besluta att det råder rökförbud på alla kommunala lekplatser, samt att det tas fram en skylt 
som tydligt informerar om att det råder rökförbud inom lekplatsen. 
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett då det sedan 1 juli 2019 finns en lag 
som förbjuder rökning på alla utemiljöer. Det sitter sedan 2019 skyltar på alla lekplatser som 
förvaltningen ansvarar för som informerar om rökförbudet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-09-26 från servicechef  
2 Motion om rökfria kommunala lekplatser 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (oberoende (SD)) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-09-26 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om rökfria 
kommunala lekplatser 
Diarienummer 2022/321, löpnummer 3021/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett då det redan råder förbud mot rökning och att alla 
lekplatser är uppmärkta med skyltar som informerar om förbudet. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-)att kommunfullmäktige ska 
besluta att det råder rökförbud på alla kommunala lekplatser, samt att det tas fram en skylt 
som tydligt informerar om att det råder rökförbud inom lekplatsen. 
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett då det sedan 1 juli 2019 finns en lag 
som förbjuder rökning på alla utemiljöer. Det sitter sedan 2019 skyltar på alla lekplatser som 
förvaltningen ansvarar för som informerar om rökförbudet. 
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding (-) har inkommit med en motion där han yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att det råder rökförbud på alla kommunala lekplatser, samt att det tas fram en skylt 
som tydligt informerar att det råder rökförbud inom lekplatsen. 
 
Förvaltningen anser att motionens förslag är tillgodosett då det sedan 1 juli 2019 gäller en ny 
tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter där lekplatser som 
allmänheten har tillträde till ingår. Det sitter sedan 2019 skyltar på alla lekplatser som 
förvaltningen ansvarar för som informerar om rökförbudet. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om rökfria kommunala lekplatser 
 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kommunservice 
Enhetschef park och skog 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 



Ulricehamn 2022-05-03 
Kommunfullmäktige 

Motion  

Våra lekplatser är välbesökta av både barn och föräldrar. Genom att införa ett förbud mot 

rökning på alla våra kommunala lekplatser så gör vi våra lekplatser ändå mer attraktiva. Samt 

att vi minimerar risken att något barn stoppar en fimp i munnen. Plus att det ser mycket 

trevligare ut om det inte ligger massa fimpar mm på lekplatsen. 

 

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att det råder rökning förbjuden på alla kommunala lekplatser. 

 

- Att det skyltas tydligt att det råder rökning förbjuden inom lekplatsområdet. 

 

 

Niclas Sunding (-) 
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§ 290/2022 
 

Svar på motion om hundrastgård 
Dnr 2022/324 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 
 
Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 
 
Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunen anlägger en 
hundrastgård i Ulrikaparken och tar fram förslag på ytterligare platser. Utöver detta även 
undersöker om det idag finns en förening som är villig att sköta ytan mot en ersättning och 
att det tas fram en skylt som informerar om hundägarens ansvar.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar 
på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården samt framtagande av skylt med 
ordningsregler föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas. Förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen för projektering och anläggning av hundrastgården. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-10-11 från servicechef  
2 Motion om hundrastgård 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
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ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 

Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 

Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 

Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2022-10-11 

 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om hundrastgård 
Diarienummer 2022/324, löpnummer 3020/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avseende hundrastgård antas genom att förvaltningen får i uppdrag att projektera 
och anlägga en hundrastgård. Beslutet gäller under förutsättning att en förening tar på sig 
ansvaret för skötsel och drift av hundrastgården. Samt att denna förening bildas innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Förvaltningen har kontaktat brukshundsklubben som meddelade att de inte var intresserade 
att ansvara över en hundrastgård, någon annan förening har inte kunnat identifieras. 
Uppdraget att vidare undersöka om annan förening vill åta sig detta ansvar antas. 
 
Uppdraget att placera en hundrastgård vid Ulrikaparken avslås. Förvaltningen anser 
Ulrikaparken som en olämplig plats med anledning av andra aktiviteter samt begränsad yta. 
Uppdraget att hitta annan lämplig plats antas. 
 
Uppdraget att förvaltningen ska ta fram en skylt med ordningsregler för hundrastgården 
avslås. Förvaltningen anser att detta ansvar åligger föreningen. 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (-) att kommunen anlägger en 
hundrastgård i Ulrikaparken och tar fram förslag på ytterligare platser. Utöver detta även 
undersöker om det idag finns en förening som är villig att sköta ytan mot en ersättning och 
att det tas fram en skylt som informerar om hundägarens ansvar.  
 
Det finns ett stort allmänintresse för hundrastgård i Ulricehamn som framkommit via ett 
flertal inkomna medborgarförslag till kommunen. Det finns idag inofficiella hundrastgårdar 
på olämpliga ytor såsom Stadsparken och Kvarnlyckans förskola. Skapandet av en offentlig 
hundrastgård skulle kunna lösa detta problem.  
 
Förvaltningen bedömer att det vore positivt med en hundrastgård som en mötesplats för 
människor och hundar. Skötsel och drift av en hundrastgård bör ligga på en förening som får 
ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen. Under förutsättning att en förening 
åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården samt framtagande av skylt med 
ordningsregler föreslår förvaltningen att medborgarförslaget antas. Förvaltningen 
tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. Därefter ansvarar 
förvaltningen för projektering och anläggning av hundrastgården. 
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding har inkommit med en motion där han yrkar att kommunfullmäktige ska 
besluta att: 
- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om någon brukshundsklubb eller annan 
förening vill sköta om och hålla rent mot en årlig ersättning på 5000 kr per hundrastgård och 
presentera detta för kommunstyrelsen.  
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- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att placera en hundrastgård i 
närheten av hundbadet vid Ulrikaparken och på ytterligare två lämpliga platser i centralorten 
och presentera detta för kommunstyrelsen.  
- Att förvaltningen får i uppdrag ta fram en informationsskylt där det tydligt framgår att varje 
hundägare tar reda på sin hunds avföring och att dom är ansvariga för sin hund och 
presentera detta för kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningen har pratat med brukshundsklubben. De var inte intresserade. Någon annan 
förening har inte kunnat identifieras som skulle ha intresse av att sköta en hundrastgård. 
 
Förvaltningen anser att Ulrikaparken är en olämplig plats då det är fullt av aktiviteter där och 
redan ganska trångt. För att hundarna ska kunna få utrymme att springa fritt och att inte 
slitaget ska bli för stort bedömer förvaltningen att hundrastplatsen åtminstone bör vara 2000 
kvm. Detta skulle ta upp en stor yta av parken som inte längre blev allmänt tillgänglig.  
 
Hundrastgårdar finns i många av våra närliggande kommuner. Kommunerna har valt olika 
varianter för skötsel av hundrastgårdarna: 
 

Kommun Antal  Sort  Skötsel  
Habo 1 Inhägnad gräsyta med 

några parkbänkar och 
hundlatrin 

Kommunförrådet 

Tranemo 1, klar 
sommaren 
2022 

Inhägnad yta på ca 20 X 
30 meter, ingen 
belysning  

Förening har ansvar för 
skötsel 

Borås 5 
permanenta 
och 3 
säsong 

Klassade som ”Högvuxen 
gräsyta” storlek mellan 
2 465 kvm – 2 765 kvm  

Upphandlade 
driftentreprenörer  

Falköping  2 (och en 
som ska 
byggas 
2022) 

Inhägnad yta med 
belysning, möbler och 
papperskorgar 

Kommunen står för skötsel  

 
Laglighet 
Det finns inga lagliga krav på att kommuner ska erbjuda en hundrastgård. I ordningslagen 
(1993:1617) finns bland annat föreskrifter om allmän ordning och säkerhet på offentliga 
platser och vid vissa anläggningar och verksamheter. Med offentlig plats enligt denna lag 
avses bland annat torg och parker som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har 
upplåtits för sitt ändamål.  
 
I Ulricehamns kommuns allmänna lokala föreskrifter (KF 2009-05-25 § 86) framgår bland 
annat i §§ 19-20 att hund ska alltid hållas kopplad på offentlig plats eller område som 
kommunen jämställt med sådan plats. På offentlig plats eller område som kommunen 
jämställt med en sådan plats ska föroreningar efter hund plockats upp.  
 
Många kommuner som har hundrastgårdar har i sina allmänna föreskrifter gjort tillägg om 
vad som gäller för hundrastgårdarna i kommunen. Detta bör även Ulricehamns kommun 
göra för att tydliggöra vilka regler som gäller i hundrastgården.  
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens förslag är att hundägarna bildar en förening för att kunna ta ansvar för en 
hundrastplats. Det finns inga lagliga hinder för detta, men det bör göras tillägg i de lokala 
ordningsföreskrifterna för regler i hundrastgården. Skötsel och drift av en hundrastgård bör 
ligga på en förening som får ekonomisk ersättning i form av bidrag från kommunen.  
 
Under förutsättning att en förening åtar sig ansvaret för skötsel och drift av hundgården samt 
framtagande av skylt med ordningsregler föreslår förvaltningen att motionen antas och att 
förvaltningen tillsammans med föreningen väljer ut en lämplig yta för hundrastgården. 
Därefter ansvarar förvaltningen av projektering och anläggning av hundrastgården.  
 
Förvaltningens förslag är även att denna förening bildas och åtar sig ansvaret innan 
mandatperiodens utgång 2026-10-14. 
 
Ekonomisk påverkan 
Ingen ekonomisk påverkan för att undersöka möjligheten att skapa en rastgård för hundar. 
 
Barnkonventionen 
Ärendet har ingen negativ påverkan ur ett barnrättsperspektiv. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om hundrastgård 
 
Beslutet lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef 
Enhetschef park och skog 
 
 
 
 

Anna-Lena Johansson Peter Kinde 
Servicechef Enhetschef park och skog 
Sektor service Verksamhet kommunservice 
 Sektor service 

 

 



Ulricehamn 2022-05-03 
Kommunfullmäktige 

Motion 

Det är många av våra kommuninvånare som efterfrågar hundrastgårdar. Många kommuner 

runt om i Sverige har hundrastgårdar där hundar kan ha möjlighet att leka av sig. Då det 

råder strikt djurägaransvar så är det upp till varje hundägare att se till, så att deras hund inte 

skadar andra hundar eller människor.  

Jag yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om någon brukshundsklubb eller annan 

förening vill sköta om och hålla rent mot en årlig ersättning på 5000 kr per 

hundrastgård och pressentera detta för kommunstyrelsen. 

 

- Att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att placera en 

hundrastgård i närheten av hundbadet vid Ulrikaparken och på ytterligare två 

lämpliga platser i centralorten och pressentera detta för kommunstyrelsen. 

 

- Att förvaltningen får i uppdrag ta fram en informationsskylt där det tydligt framgår 

att varje hundägare tar reda på sin hunds avföring och att dom är ansvariga för sin 

hund och pressentera detta för kommunstyrelsen. 

 

Niclas Sunding (-) 

 



Valärenden



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-16 

Tjänsteskrivelse Val av vigselförrättare 
Diarienummer 2022/548, löpnummer 4442/2022 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023–2026 föreslås till vigselförrättare: 
1. Roger Wilhelmsson, Backliden 1 B, 523 31 Ulricehamn 
2. Eva Grönbäck, Glimmergatan 9 B, 523 38 Ulricehamn 
3. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred 
4. Ing-Britt Jonsson, Borgmästaregatan 27, 523 39 Ulricehamn 
5. Ingrid Isaksson, Torpa 122, 523 75 Dalum 
6. Kari Isomaa, Ängsvägen 37, 523 94 Tvärred 
 
Noteras att Valter Persson har ett löpande förordnade enligt särskilt beslut från 
Länsstyrelsen 1985-06-19.  
 
Sammanfattning 
Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrelsen behörig att 
förordna vigselförrättare. Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av 
kommunen på tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det 
innebär att förordnandet för den som förordnats efter den 1 januari 2019 löper ut den 31 
december 2022.  
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-11-14 § 3 
 
Beslut lämnas till 
Nominerade vigselförrättare 
Länsstyrelsen 
 
 
 
 
 

Linnéa Svensson 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2022-11-14 

Tid och plats måndag den 14 november 2022 kl. 17:30-18:00, i Mogden,

stadshuset 

Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Evelina Karlsson (V) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Ulrika Ahlin (L) 

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Inger Broberg (C) 

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare ……………………………………………………………… 

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Inger Broberg 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-11-14 

Datum då anslaget sätt upp 2022-11-16 Datum då anslaget tas ner 2022-12-08 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Linnéa Svensson 

Underskrift …………………………………………. 



§ 3/2022

Val av vigselförrättare 
Dnr 2022/548 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För tiden 2023–2026 föreslås till vigselförrättare: 
1. Roger Wilhelmsson, Backliden 1 B, 523 31 Ulricehamn
2. Eva Grönbäck, Glimmergatan 9 B, 523 38 Ulricehamn
3. Roland Karlsson, Höjdvägen 4, 523 94 Tvärred
4. Ing-Britt Jonsson, Borgmästaregatan 27, 523 39 Ulricehamn
5. Ingrid Isaksson, Torpa 122, 523 75 Dalum
6. Kari Isomaa, Ängsvägen 37, 523 94 Tvärred

Noteras att Valter Persson har ett löpande förordnade enligt särskilt beslut från Länsstyrelsen 
1985-06-19.  

Sammanfattning 

Enligt 4 kap. 3 § första stycket 2 äktenskapsbalken (1987:230) är länsstyrelsen behörig att 

förordna vigselförrättare. Länsstyrelsen förordnar de vigselförrättare som föreslås av 

kommunen på tid som motsvarar en mandatperiod efter det senaste allmänna valet. Det 

innebär att förordnandet för den som förordnats efter den 1 januari 2019 löper ut den 31 

december 2022.  

Förslag till beslut på mötet 
Jan Holmin (M) föreslår Roger Wilhelmsson och Eva Grönbäck som vigselförrättare. 

Inger Broberg (C) föreslår Roland Karlsson som vigselförrättare.  

Evelina Karlsson (V) föreslår Ing-Britt Jonsson som vigselförrättare.  

Inga-Kersti Skarland föreslår Ingrid Isaksson och Kari Isomaa som vigselförrättare. 

Noteras att Valter Persson har ett löpande förordnade enligt särskilt beslut från Länsstyrelsen 
1985-06-19.  

Beslutsgång 
Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå ovanstående personer 
till kommunfullmäktige och finner att så är fallet. 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2022-11-15 

Tjänsteskrivelse Ombud i begravningsfrågor 
Diarienummer 2022/261, löpnummer 4400/2022 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023 – 2026 utses Anders Andersson (C) till begravningsombud. 

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

Val- och arvodesberedningen beslutade 2022-04-04 § 12 som förslag till 
kommunfullmäktiges beslut att för tiden 2023 – 2026 utse Anders Andersson (C) till 
begravningsombud. Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 § 109 att återremittera 
ärendet för klargörande av förhållande för val av nytt ombud.  

Remiss gällande förordnande av ombud enligt begravningslagen kom in från länsstyrelsen 
den 11 november 2022. 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2022-11-14 § 4
2 Protokollsutdrag KF 2022-04-28 § 109 Ärendet återremitteras till val- och 

 arvodesberedningen för klargörande av förhållande för val av nytt ombud 
 3 Protokollsutdrag val- och arvodesberedningen, 2022-04-04, § 12 

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

Linnéa Svensson 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2022-11-14 

Tid och plats måndag den 14 november 2022 kl. 17:30-18:00, i Mogden,

stadshuset 

Ledamöter Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inga-Kersti Skarland (S), vice beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Evelina Karlsson (V) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Ulrika Ahlin (L) 

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Inger Broberg (C) 

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare ……………………………………………………………… 

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Inger Broberg 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2022-11-14 

Datum då anslaget sätt upp 2022-11-16 Datum då anslaget tas ner 2022-12-08 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Linnéa Svensson 

Underskrift …………………………………………. 



§ 4/2022

Val av ombud i begravningsfrågor 
Dnr 2022/261 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För tiden 2023-2026 utses Anders Andersson (C) till begravningsombud. 

Sammanfattning 
Kommunen ska till länsstyrelsen föreslå personer som lämpliga för uppdraget som 

begravningsombud.  

Val- och arvodesberedningen beslutade 2022-04-04 § 12 som förslag till kommunfullmäktiges 

beslut att för tiden 2023 – 2026 utse Anders Andersson (C) till begravningsombud. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 § 109 att återremittera ärendet för klargörande av 

förhållande för val av nytt ombud.  

Remiss gällande förordnande av ombud enligt begravningslagen kom in från länsstyrelsen den 

11 november 2022. 

Förslag till beslut på mötet 

Beredningsledare Jan Holmin (M) föreslår att för tiden 2023–2026 utses Anders Andersson 
(C) till begravningsombud.



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 Anttila Sellberg (S)
Niclas Sunding (-) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 

Övriga närvarande  Maria Winsten kommunsekreterare 
Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Anna-Karin Anttila Sellberg

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare ……………………………………………………………… 

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Börje Eckerlid 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

Anna-Karin Anttila 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 

Underskrift …………………………………………. 



§ 12/2022

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.



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-04-28 
Sida 1 av 4 

Tillkännagivande av justerat protokoll 
Nämnd Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2022-04-28 
Paragrafer 91 - 112 
Datum då anslaget 
publiceras 2022-05-04 

Datum då publiceringen 
upphör 2022-05-26 

Förvaringsplats för 
protokollet Stadshuset 

Protokollet justeras digitalt 
Linnéa Svensson 
………………………………………… 
Underskrift 
Ordförande sign Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Tid och plats Torsdag den 28 april 2022 kl. 18:00-22:06, i  kommunfullmäktiges 
sessionssal,  Stadshuset 

Paragrafer 91 - 112 

Beslutande 
ledamöter

Sören Johansson M Ordförande 
Frida Edberg KD 
Cristina Bernevång KD 
Birgit Andersson L 
Roland Eriksson L 
Arne Fransson MP 
Jan-Olof Sundh V 
Roland Karlsson C 
Mikael Dahl C 
Bengt Leander C 
Börje Eckerlid C 
Ziad Makrous C 
Liselotte Andersson C §§ 91 – 99, 101 - 112
Ann Stockzelius C 
Margareta Juliusson M 
Eva Grönbäck M 
Eduard Piper M 
Sebastian Gustavsson M 
Richard Hallifax M 
Wiktor Öberg M 
Mikael Levander NU 
Inga-Maj Larsson NU 
Mats Bogren NU 
Annie Faundes NU 
Bella Cotter NU 
Mario Malnar NU 
Peter Nilsson SD 
Elisabeth Nilsson SD 
Aila Kiviharju SD 
Bengt Bogren SD 
Niclas Sunding Oberoende (SD) 
Inga-Kersti Skarland S 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-04-28 
Sida 2 av 4 

Ordförande sign Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Aira Eriksson S 
Leif Dahl S 
Jan Brobjer S 
Klas Redin S 
Per-Ola Johansson S 
Mattias Remar S 

Tjänstgörande 
ersättare 

Pernilla Udnaes MP Ersätter Ingemar Basth 
Ing-Britt Jonsson V Ersätter Dan Ljung 
Erik Öhlund C Ersätter Jan-Åke Claesson 
Inger Broberg  C Ersätter Liselotte Andersson § 100 pga. jäv 
Per Bergman M Ersätter Catharina Örtendahl Rylid 
Lisa Åkesson NU Ersätter Dario Mihajlovic 
Charlotta Sunding NU Ersätter Elisabeth Stålbrand 
Johan Helmrot NU Ersätter Armel Hombessa 
Daniel Claesson S Ersätter Mattias Green-Andersson 
Bengt Klasson S Ersätter Hanna Schoultz 
Peter Edström S Ersätter Tommy Mårtensson 

Ersättare Ingvar Ideström M 
Anette Hellqvist M 
Jan Holmin M 
Inger Broberg C §§ 91 – 99, 101 – 112
Ireén Wolter L 
Arne Sjögren V 

Justerare Aira Eriksson (S) och Eva Grönbäck (M) 

Justeringsdag 3 maj 

Övriga Håkan Säberg VD Ulricehamns Energi AB § 91 
Lars-Erik Josefson (M) Revisorernas ordförande § 99 

Allmänheten Öppet sammanträde 

Underskrifter 

Sekreterare 
Protokollet justeras digitalt  
________________________ 

Linnéa Svensson 

Ordförande 
Protokollet justeras digitalt  
________________________ 

Sören Johansson 

Justerare 
Protokollet justeras digitalt  
________________________ 

Justerare ________________________ 

Aira Eriksson 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-04-28 
Sida 3 av 4 

Ordförande sign Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Justerare 
Protokollet justeras digitalt  
________________________ 

Justerare ________________________ 

Eva Grönbäck 

 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 
2022-04-28 

 Sida 4 av 4 

Ordförande sign 
 
 

Justerande sign 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
§ 109/2022 
 

Ombud i begravningsfrågor 
Dnr 2022/261 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ärendet återremitteras till val- och arvodesberedningen för klargörande av förhållande för 
val av nytt ombud. 
 
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 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
För tiden 2023 – 2026 utses Anders Andersson (C) till begravningsombud. 
 
Förslag till beslut på mötet  
Inga-Kersti Skarland (S) yrkar att ärendet återremitteras till val- och arvodesberedningen för 
klargörande av förhållande för val av nytt ombud.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige avser att avgöra ärendet idag eller om 
ärendet ska återremitteras. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att 
återremittera ärendet till val- och arvodesberedningen.  
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