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Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-01 

Tjänsteskrivelse Svar på Interpellation - 
Högstadieskolornas upptagningsområden under och 
efter byggtiden för de nya skolorna 
Diarienummer 2023/59, löpnummer 450/2023 
 
Förslag till beslut 
Interpellationen för ställas. 
 
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen.  
 
Sammanfattning 
Kerstin Berggren (MP) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 
högstadieskolronars upptagningsområden under och efter byggtiden för de nya skolorna. 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-26. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Interpellation - Högstadieskolornas upptagningsområden under och efter byggtiden för 

de nya skolorna 
 
 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare  
Kanslifunktionen  
Kommunledningsstaben  

 



  
 
  INTERPELLATION 
 
  Högstadieskolornas upptagningsområden under och efter byggtiden för de nya skolorna 
 
På Kommunstyrelsens möte den 10e mars förra året (2022) fattades beslutet att ändra 
högstadieskolornas upptagningsområden och därmed hänvisa Hössnaskolans elever till 
Ätradalsskolan i Timmele i stället för Stenbocksskolan i Ulricehamn. Bakgrunden är att 
skolans lokaler inte är anpassade för det ökande antalet elever på Stenbockskolan, vilket 
skapat en ohållbar lokalsituation.  
 
Frågan mötte stora protester både före och efter beslutet, och är fortfarande aktuell genom 
exempelvis debattartiklar i lokaltidningen. Ämnet diskuterades i kommunfullmäktige även 
2021, och redan då var motståndet från Hössnas håll kompakt. Argumenten mot ändringen 
är flera. Kritik riktas bland annat mot att ingen analys har gjorts av hur familjerna påverkas 
av de ändrade förutsättningarna som beslutet innebär, och mot det bristande 
landsbygdsperspektivet; att familjernas långsiktiga planering för till exempel barnens 
fritidsaktiviteter och föräldrarnas sysselsättningsmöjligheter när barnen blir mer 
självständiga kullkastas av en flytt till Timmele; och att det för åtskilliga barn innebär att en 
redan lång resväg blir betydligt längre. 
 
Innan och efter valet i oktober (2022) har en stor andel av partierna i Ulricehamn uttryckt sig 
positiva till att Hössnas elever återigen ska få gå på högstadiet i centralorten när skolorna 
står klara. Detta har välkomnats av de som berörs, men det innebär fortfarande att familjer 
på landsbygden kommer att behöva parera för kommunens senfärdighet i frågan under åren 
fram till dess. Något som också har kritiserats är att det inte ges klara besked om att Hössnas 
elever kommer att vara hänvisade till centralorten framåt. Det fria skolvalet är inte ett 
realistiskt alternativ för människor på landsbygden, eftersom det innebär att rätten till 
skolskjuts försvinner.  
 
Mot denna bakgrund skulle Miljöpartiet vilja få följande frågor besvarade av 
Kommunstyrelsens ordförande och övriga partier: 
 
Är det rimligt att justera beslutet, så att lösningen under byggtiden påverkar familjernas 
förutsättningar så lite som möjligt? 
 
Hur skall detta i så fall göras, på ett landsbygdssäkrat sätt? 
 
 
Ulricehamn den 19 januari 2023. 
Kerstin Berggren .MP 
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§ 11/2023 
 

Renovering och byggnation av högstadieskolor i 
Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 
2021-03-25 § 61) 
Dnr 2017/418 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut  
Ärendet bordläggs till kommande möte med kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 61 att ge förvaltningen i uppdrag  

 att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele  

 att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  
 att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2022-05-19 § 19 de geografiska platserna för de tre 
skolorna med två skolor i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad och en 
högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad.  
 
Delutredningarna är slutförda och den samlade bedömningen är: 

- för Stenbocksskolans område förordas renovering av Stenbocksskolan lokaler, 
innebärande att dessa kan behöva förändras och att också ytterligare ytor kan behöva 
tillskapas. Dimensionering föreslås bli plats för 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan samt en fritidsgård. 

- för en ny skola på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), föreslås en dimensionering 
för 375 elever, med möjlighet till framtida utbyggnad. 

- för Ätradalsskolans område förordas byggnation av en ny skola för 300 elever, jämte 
nuvarande skolbyggnad. 

Beslutsunderlag 
1 Kommunstyrelsens beslut 2023-01-12 § 6 
2 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef 
3 221014 Rapport delutredning 2 
4 220610 Rapport delutredning 3 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område. 
Renovering av lokaler som, av myndighetsskäl, inte går att riva genomförs. 
Dimensioneringen är plats för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan samt 
fritidsgård.  
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- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 
möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 
skolbyggnad. 

 
Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Wiktor Öberg (M) yrkar att ärendet bordläggs till kommande möte med kommunfullmäktige.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser avgöra ärendet idag eller bordlägga det. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet.  
 
 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
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§ 6/2023 
 

Renovering och byggnation av högstadieskolor i 
Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 
2021-03-25 § 61) 
Dnr 2017/418 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område. 
Renovering av lokaler som, av myndighetsskäl, inte går att riva genomförs. 
Dimensioneringen är plats för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan samt 
fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 
möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 
skolbyggnad. 

 
Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 61 att ge förvaltningen i uppdrag  

 att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele  

 att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  
 att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2022-05-19 § 19 de geografiska platserna för de tre 
skolorna med två skolor i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad och en 
högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad.  
 
Delutredningarna är slutförda och den samlade bedömningen är: 

- för Stenbocksskolans område förordas renovering av Stenbocksskolan lokaler, 
innebärande att dessa kan behöva förändras och att också ytterligare ytor kan behöva 
tillskapas. Dimensionering föreslås bli plats för 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan samt en fritidsgård. 

- för en ny skola på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), föreslås en dimensionering 
för 375 elever, med möjlighet till framtida utbyggnad. 

- för Ätradalsskolans område förordas byggnation av en ny skola för 300 elever, jämte 
nuvarande skolbyggnad. 
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Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-11-16 från kommunchef  
2 221014 Rapport delutredning 2 
3 220610 Rapport delutredning 3 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut  
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- nybyggnation prioriteras för att ersätta lokaler i Stenbocksskolans område. 
Renovering av lokaler som, av myndighetsskäl, inte går att riva genomförs. 
Dimensioneringen är plats för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan samt 
fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 
möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 
skolbyggnad. 

 
Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 
 
Deltar inte i beslutet 
Jan-Olof Sundh (V) och Kerstin Berggren (MP) deltar inte i beslutet.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Sebastian Gustavsson (M) och Ruza Källström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till 
beslut.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-11-16 

Tjänsteskrivelse Renovering och byggnation av 
högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 61) 
Diarienummer 2017/418, löpnummer 4376/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt 
inriktningsbeslut kommunfullmäktige 2021-03-25 § 61) sker genom  

- renovering av Stenbocksskolans lokaler, innebärande att dessa kan behöva förändras 
och att också ytterligare ytor kan behöva tillskapas. Dimensionering är plats för 450 
elever plus 25 elever i grundsärskolan samt en fritidsgård.  

- en ny skola byggs på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) för 375 elever, med 
möjlighet till framtida utbyggnad.  

- en ny skola byggs på Ätradalsskolans område för 300 elever, jämte nuvarande 
skolbyggnad. 
 

Ytterligare beslut i ärendet såsom beslut om investeringsmedel hanteras i sedvanlig ordning. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-25 § 61 att ge förvaltningen i uppdrag  

 att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele  

 att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  
 att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2022-05-19 § 19 de geografiska platserna för de tre 
skolorna med två skolor i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad och en 
högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad.  
 
Delutredningarna är slutförda och den samlade bedömningen är: 

- för Stenbocksskolans område förordas renovering av Stenbocksskolan lokaler, 
innebärande att dessa kan behöva förändras och att också ytterligare ytor kan behöva 
tillskapas. Dimensionering föreslås bli plats för 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan samt en fritidsgård. 

- för en ny skola på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), föreslås en dimensionering 
för 375 elever, med möjlighet till framtida utbyggnad. 

- för Ätradalsskolans område förordas byggnation av en ny skola för 300 elever, jämte 
nuvarande skolbyggnad. 

 
 
Ärendet 
I inriktningsbeslutet 7-9 skolor i Ulricehamns kommun, kommunfullmäktige (2021-03-25 § 
61), gavs förvaltningen i uppdrag 
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 att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 
Timmele  

 att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  
 att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan. 

En utredningsgrupp har arbetat med uppdragen i det politiska beslutet. Förvaltningen ser 
fördelar med att de tre uppdragen har hanterats sammanhållet och att utredningen 
genomförts med ett helhetsgrepp. Utredningen har namnet ”7-9 skolor i Ulricehamns 
kommun” och består av fyra delutredningar enligt nedan.  

 En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 
 Skola ett och två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 
 Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 
 Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande 

Stenbocksskolan 
 

Att genomföra en sammanhållen utredning har syftat till att komma framåt med brådskande 
skollokalsförsörjning med hänsyn tagen till gällande funktionsprogram, samt med beaktande 
av annat lokalbehov i förvaltningen. Långsiktiga effekter för kommunens verksamhet 
förväntas bli:  

 Kommunens skollokaler är utformade för att stödja det pedagogiska innehållet och 
bidrar med inkluderande lärmiljöer.  

 Bättre arbets- och skolmiljö för personal och elever.  
 Möjlighet för framtida utbyggnader av skolorna vid ökade behov. 
 Fastigheter och mark vid Stenbocksskolan används på ett sätt som stödjer 

kommunens behov. 

Avgränsningar i utredningsuppdraget som är godkända av lokalstyrgruppen och den politiska 
ledningen är: 

 Vid dimensionering av skolorna ska utredningen utgå från befintliga 
upptagningsområden. 

 Montessoriskolans utbyggnad med en högstadiedel på maximalt 75 elevplatser, ska 
inte räknas av från det totala behovet av elevplatser vid de kommunala skolorna. 
Anledningen är Montessoriskolans lägre elevantal per årskurs i åldrarna F-6.  

 Dimensioneringen av de båda skolorna i centralorten behöver inte vara samma. 
 Grundsärskola för årskurs 7-9 ska finnas vid en av skolorna i centralorten. 
 Fritidsgård ska finnas med som möjlighet vid minst en av skolorna i centralorten, i 

det mest centrala läget. 
 Minst en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut i framtiden om behov 

finns. Bra om det är möjligt att bygga ut båda skolorna. 
 Högstadieskola i Timmele avgränsas till att omfatta renovering av Ätradalsskolans 

befintliga lokaler eller rivning och nybyggnad av skollokaler på samma plats.  
 Arkitektutredningar görs där behov finns för befintliga skollokaler i Ätradalsskolan 

och Stenbocksskolan samt för möjliga förvaltningslokaler i nuvarande 
Stenbocksskolan. 

Geografiska platser för de tre skolorna är sedan tidigare beslutat av kommunfullmäktige 
(2022-05-19 § 123). De delutredningar som ingår i detta ärende är: 
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- Skola ett och två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 
- Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 

 
Delutredningarna är slutförda och den samlade bedömningen är: 

- för Stenbocksskolans område förordas renovering av Stenbocksskolans lokaler, 
innebärande att dessa kan behöva förändras och att också ytterligare ytor kan behöva 
tillskapas. Dimensionering föreslås bli plats för 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan samt en fritidsgård. 

- för en ny skola på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), föreslås en dimensionering 
för 375 elever, med möjlighet till framtida utbyggnad. 

- för Ätradalsskolans område förordas byggnation av en ny skola för 300 elever, jämte 
nuvarande skolbyggnad. 

 
Laglighet 
Alternativen har stämts av med bland annat naturvärden, kulturvärden och hinder i 
detaljplaner.  

Barnkonventionen 
De alternativ som föreslås bygger på att eleverna ska få en betydligt bättre arbetsmiljö när 
skolorna väl står på plats. Hänsyn har också tagits till gång- och cykelavstånd för eleverna. 
Slutförda delutredningar och inriktningsbeslut berör barnens/elevernas arbetsmiljö i skolan. 
De har än så länge inte varit delaktiga i arbetet men kommer i projekteringsfaserna via 
genomförande av workshop eller liknande få möjlighet att vara delaktiga med sina perspektiv 
och synpunkter.  
 
Förvaltningens bedömning är att alternativen för skolorna behöver beslutas först för att 
barnens/elevernas inflytande ska bli reellt. I ett projekteringsskede kommer eleverna att vara 
delaktiga i bland annat färgsättning och möblering av inomhusmiljöer samt hur 
utomhusmiljöerna utformas. En fördröjning av beslutet medför att arbetsmiljön för elever 
försämras jämfört med idag. 
 
Ekonomi 
Investeringsutgifter och driftskostnader för de olika alternativen är framtagna. Likaså är 
livscykelkostnadsanalyser (LCC-kalkyler) gjorda. LCC-kalkyler är ett verktyg som gör det 
möjligt att nuvärdesberäkna och välja det alternativ som ger lägst framtida driftskostnader. 
Allt redovisas i delutredningarna och utgör en del av bedömningsunderlaget. I ett 
projekteringsskede bör samtliga investeringsutgifter, driftskostnader och beräkningar 
uppdateras för att ha ett aktuellt underlag, då inflation och utvecklingen i omvärlden är svår 
att förutse.  
 
Övriga konsekvenser 
En fördröjning av beslut medför ökade investeringar och kostnader för tillfälliga underhåll av 
befintliga byggnader. Arbetsmiljön för elever och lärare försämras jämfört med idag. 
 
Beslutsunderlag 
1 221014 Rapport delutredning 2 
2 221227 Rapport delutredning 3 
 
Beslut lämnas till 
Kommunchef 
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Gustaf Olsson Peter Danestad 
Kommunchef Utvecklingsstrateg 
Kommunledningsstaben Strategi- och utvecklingsenheten 
 Kommunledningsstaben 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slutrapport: Delutredning 2 - Skola ett och två i centralorten med 
möjlighet till framtida utbyggnad 
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Utredningsgruppen: Peter Danestad utredningskoordinator, Gülsen Özdenkos barn- 

och utbildningschef, Per Röjfors verksamhetschef grundskola, Per Lindahl 

lokalsamordnare sektor lärande, Daniel Rundgren biträdande rektor, Crister 

Dahlgren verksamhetschef fastighet, Pär Norgren tf enhetschef, Ludvig Simonsson 

samhällsplanerare, Carina Andersson lokalresursplanerare, Caroline Ahlberg 

ekonom, Lena Moritz verksamhetschef kultur och fritid, Beleen Wisén Hansson 

rektor, Rebecka Engvall stadsarkitekt 
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1 Sammanfattning 
Stenbocksskolans kapacitet är beräknad till 590 elevplatser, räknat efter matsalens kapacitet. För 

Ätradalsskolan beräknas kapaciteten till 300 elevplatser. Maximal kapacitet vid befintliga högstadieskolor 

är sammanlagt 890 elevplatser. Vid skolstart i augusti 2022 gick det 616 elever på Stenbocksskolan och 237 

elever på Ätradalsskolan. Totalt 853 elever. Vid Stenbocksskolan beräknas det år 2031 gå 700 elever enligt 

huvudprognosen, år 2041 beräknas det gå 745 elever. Motsvarande elevantal för Ätradalsskolan år 2031 

enligt huvudprognosen är 280 elever. År 2041 beräknas elevantalet vara 251 stycken. Stenbocksskolans och 

Ätradalsskolans sammanlagda kapacitetstak (890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024.  

 

Utifrån befolkningsprognosen 2022–2041 bör den sammanlagda kapaciteten vid kommunens tre 

högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet på 300 elevplatser, vilket den 

också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 elever och att det ska vara samma antal 

paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i 

centralorten bör då ha en sammanlagd kapacitet på ungefär 800 elevplatser. Den ena skolan i centralorten 

bör dimensioneras för 375 elevplatser med fem paralleller i varje årskurs. Den andra skolan bör då 

dimensioneras för 450 elevplatser med sex paralleller i varje årskurs. Den sammanlagda kapaciteten blir då 

825 elevplatser i centralorten. För grundsärskolan ska undervisningsytorna dimensioneras för 25 elever.  

En satsning på ny fritidsgård finns med i alternativen på Stenbocksområdet. 

 

Byggstart bör kunna ske hösten 2025 för några av skolorna, exempelvis för övre Borgmästarhagen, Ubbarp 

8:16 (375 elever) och Ätradalsskolan (300 elever). För alternativet på Stenbocksskolans område (450 elever 

plus 25 elever i grundsärskolan) bör det vara möjligt att starta renovering/byggnation hösten 2027, efter att 

skolan på övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) står klar och delar av Stenbockseleverna kan flyttas dit. För 

övre Borgmästarhagen, Ubbarp 8:16, är detaljplanearbetet uppstartat. Samtliga skolor bör kunna stå klara 

till hösten 2029. Sammantaget väger fördelarna ur ett pedagogiskt perspektiv över för 

renoveringsalternativet och hybridalternativet på Stenbocksområdet. Ur säkerhets- och 

krisberedskapsaspekter är dock en ny skola det bästa alternativet. I bedömningen av kulturhistorisk 

påverkan ger renoveringsalternativet goda möjligheter att skydda och utveckla värdebärande egenskaper 

för kulturhistoriskt värdefull skolmiljö. Den fortsatta skolverksamheten är också en del av det 

kulturhistoriska värdet. Bokenalternativet innebär sämre och ej överblickbar utveckling av värdefull 

kulturmiljö om skolverksamheten lämnar nuvarande Stenbocksskolan.  
 

LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att renovera Stenbocksskolan för 475 elever. Det 

ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 327 646 tkr. Hybridalternativet ger en motsvarande 

livscykelkostnad på 348 526 tkr. Alternativet med att bygga en ny skola på Boken 1 och 2. ger en 

livscykelkostnad på 341 280 tkr. Renovering av idrottshallen på Stenbocksområdet tillkommer med 

nuvärdesberäknat belopp på 86 604 tkr. För Gåsen-alternativet har Accent-arkitekter inte räknat fram 

någon investeringsutgift. Alternativet är ur flera aspekter bedömt som mindre lämpligt. Nuvärdesberäknad 

livscykelkostnad för övre Borgmästarhagen, Ubbarp 8:16, är 253 734 tkr. Ny idrottshall tillkommer med 

nuvärdesberäknat belopp på 69 537 tkr. 

 

Utredningsgruppens samlade bedömning 

Bedömningen är att renovering av Stenbocksskolan är det mest fördelaktiga alternativet, men att det är för 

tidigt att helt utesluta hybridalternativet för Stenbocksskolan (delvis nya och delvis renoverade lokaler). Det 

kan i ett programskede framkomma att ytterligare ytor behöver tillskapas eller förändras. Sammantaget 

väger aspekterna kring pedagogik, kulturmiljö, hållbarhet och ekonomi tungt. Vidare ser 

utredningsgruppen stora klimatvinster genom att fortsatt använda befintliga strukturer. 
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2 Bakgrund 
Förvaltningen fick i Budget 2017 uppdraget att Ta fram tillväxtplan för grundskolan i 

centralorten samt utred sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.  

Inom ramen för budgetuppdraget utredde förvaltningen förutsättningarna för en 

sammanslagen högstadieskola. För att kunna gå vidare framgick att mycket behövde utredas 

och beslutas om. Till kommunfullmäktige (KF) 2018-01-25 presenterade förvaltningen 

förslag om inriktningsbeslut att slå samman kommunens två högstadieskolor. KF (2018-01-

25, § 9) gav förvaltningen i uppdrag att;  

- fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i 

kommunen.  

- att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan. 

Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas 

eller annan användning.  

- utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning 

ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar 

förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om 

det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder 

antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom 

nybyggnation. Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra 

skolor i Ätradalen.  

Uppdragen genomfördes sammanhållet inom ramen för utredningen ”Framtida behov av 

undervisnings- och förvaltningslokaler”. Sista delutredningen redovisades för 

kommunstyrelsen (KS) 2021-01-14. 

I inriktningsbeslutet 7-9 skolor i Ulricehamns kommun, KF (21-03-25 § 61), gavs 

förvaltningen i uppdrag:  

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 

Timmele  

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  

- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola  

- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut  

- Att beslut, från KF (2018-01-25 §9) om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

Förvaltningsledningen ser stora fördelar med att de tre första uppdragen hanteras 

sammanhållet och att en utredning därför genomförs med ett helhetsgrepp.  
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Det fjärde uppdraget ska ej ingå i utredningen utan utreds separat av sektor lärande. 

Utredningen har namnet ”7-9 skolor i Ulricehamns kommun” och består av fyra 

delutredningar enligt nedan. Det är den andra delutredningen som slutredovisas i denna 

rapport.  

• En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Skola ett och två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande 
Stenbocksskolan 

2.1 Organisation 

Styrgrupp: 

Styrgrupp är lokalstyrgrupp (LSG). Styrgruppsordförande är kommunchef.  

Utredningsgrupp; 

- Peter Danestad, utredningskoordinator 

- Gülsen Özdenkos barn- och utbildningschef 

- Per Röjfors, verksamhetschef F-9 

- Daniel Rundgren biträdande rektor 

- Per Lindahl, lokalsamordnare inom sektor lärande.  

- Pär Norgren, tf enhetschef 

- Ludvig Simonsson, samhällsplanerare 

- Crister Dahlgren, fastighetschef 

- Carina Andersson, lokalresursplanerare 

- Lena Moritz verksamhetschef kultur och fritid 

- Caroline Ahlberg, ekonom 

- Beleen Wisén Hansson rektor 

- Rebecka Engvall, stadsarkitekt 

Tidsplan 

Lokalstyrgruppens (LSG) sammanträden används som fasta hållpunkter till vilka 

återrapportering sker regelbundet. Delutredningarna följer varandra och prioriteras i den 

ordning som är beskriven i bakgrunden. Delutredning 2 kommer att slutrapporteras på 

LSG:s möte 18 oktober 2022.  

 

Delutredningarna förväntades från början vara klara i mars 2022. Beroende på försening av 

arkitektutredningarna har tidsperspektivet behövt förlängas.  

2.2 Kostnadsram 

Utredningen ska i första hand genomföras inom befintlig budgetram. Vid behov av extra 

resurser ska detta beskrivas och lyftas i styrgruppen. Behov av medel till en arkitektkonsult 

under 2022 behöver säkerställas. 
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2.3 Effektmål 

Att genomföra en sammanhållen utredning syftar till att komma framåt med brådskande 

skollokalsförsörjning med hänsyn tagen till gällande funktionsprogram, samt med beaktande 

av annat lokalbehov i förvaltningen.  

Långsiktiga effekter för kommunens verksamhet förväntas bli:  

• Kommunens skollokaler är utformade för att stödja det pedagogiska innehållet och 

bidrar med inkluderande lärmiljöer.  

• Bättre arbets- och skolmiljö för personal och elever.  

• Möjlighet för framtida utbyggnader av skolorna vid ökade behov. 

• Fastigheter och mark vid Stenbocksskolan används på ett sätt som stödjer 

kommunens behov. 

2.4 Avgränsningar 

• Vid dimensionering av skolorna ska utredningen utgå från befintliga 

upptagningsområden. 

• Montessoriskolans utbyggnad med en högstadiedel på maximalt 75 elevplatser, ska 

inte räknas av från det totala behovet av elevplatser vid de kommunala skolorna. 

Anledningen är Montessoriskolans lägre elevantal per årskurs i åldrarna F-6.  

• Dimensioneringen av de båda skolorna i centralorten behöver inte vara samma. 

• Särskola för årskurs 7-9 ska finnas vid en av skolorna i centralorten. 

• Fritidsgård ska finnas med som möjlighet vid minst en av skolorna i centralorten, i 

det mest centrala läget. 

• Minst en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut i framtiden om behov 

finns. Bra om det är möjligt att bygga ut båda skolorna. 

• Högstadieskola i Timmele avgränsas till att omfatta renovering av Ätradalsskolans 

befintliga lokaler eller rivning och nybyggnad av skollokaler på samma plats.  

• Arkitektutredningar görs där behov finns för befintliga skollokaler i Ätradalsskolan 

och Stenbocksskolan samt för möjliga förvaltningslokaler i nuvarande 

Stenbocksskolan. 

3 Riskanalys och uppföljningar 
Riskanalys för utredningen ”7-9 skolor i Ulricehamns kommun” genomfördes 22 juni 2021. I 

riskanalysen ingår risker för delutredningen ”Skola ett och två i centralorten med möjlighet 

till framtida utbyggnad”. Uppföljning gjordes den 28 oktober 2021, den elfte januari 2022 

samt 24 maj 2022. För att ta del av risker och uppföljning se bilaga 1.  
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4 Skola ett och två i centralorten med 

möjlighet till framtida utbyggnad 

4.1 Hur ser behovet ut? (Befolkningsprognos)  

4.1.1 Kapacitet och elevantal vid Stenbocksskolan och 

Ätradalsskolan 
Kapacitetsanalys är gjord för Stenbocksskolan av FM konsulterna 2016. För Stenbocksskolan 

är det främst antalet toaletter som begränsar skolans kapacitet till 435 elevplatser. Därefter 

begränsar matsalen, räknat på tre matlag, kapaciteten till 590 elevplatser och antalet 

klassrum till 624 elevplatser räknat på att varje klass är i behov av ett eget klassrum och att 

det finns 26 elevplatser per klass. Räknat enbart efter matsalen blir skolans kapacitet 590 

elevplatser. För Ätradalsskolan finns inte någon motsvarande kapacitetsutredning gjord. 

Sektor lärande beräknar kapaciteten till 300 elevplatser. Maximal kapacitet vid befintliga 

högstadieskolor är då sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 590 och Ätradalsskolan 

300 elevplatser).  

 

Vid skolstart i augusti 2022 beräknas det gå 616 elever på Stenbocksskolan och 237 elever på 

Ätradalsskolan. Totalt 853 elever. Totalt antal invånare i kommunen i åldersgruppen 13-15 år 

i juni år 2022 är 892. 

4.1.2 Befolkningsprognos 2022–2041 och kommande behov av 

elevplatser för högstadieelever 
Materialet i tabell 1 nedan är hämtat från Ulricehamns kommuns befolkningsprognos, 

”Långtidsprognos och delområdesprognos 2022–2041”. Bostadsbyggandet som faktor finns 

inte med för åren 2031-2041 på grund av stora osäkerheter. Inflyttningen består dessa år 

enbart av ett flyttningsmönster som baseras på att när invånare flyttar ut möjliggör det för 

nya invånare att flytta in. Detta medför en mer dämpad befolkningsökning i detta intervall, 

både gällande dämpad prognos, huvudprognos och byggbaserad prognos. Utifrån tabell 1 och 

ovanstående resonemang, behöver de tre högstadieskolorna dimensioneras för sammanlagt  

1 100 elever. 
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Tabell 1. Tabellen visar det prognosticerade totala antalet elever i högstadieålder år 2031 och år 2041 i 

Ulricehamns kommun. Dessutom anges det prognosticerade antalet elever som beräknas gå i kommunal skola i 

Ulricehamns kommun. Ökningen av antalet elever från 2021 finns angivet inom parentes i kolumnerna för 

”Dämpad prognos”, ”Huvudprognos” och ”Byggbaserad prognos”. Hänvisning till aktuella sidor i 

befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”. Antalet prognostiserade elever enligt den byggbaserade 

prognosen är beräknad på siffrorna från det totala antalet personer 13-15 år i kommunen.  

År 

Dämpad prognos  

(förändring från 

2021) 

Huvudprognos 

(förändring från 2021) 

Byggbaserad prognos 

(förändring från 

2021) 

Totalt antal elever 13 – 15 år enligt 

befolkningsprognosen år 2031, s. 17 

999(+130) 

 

1021(+152) 

 
1068 (+199) 

 

Antal elever som beräknas gå i 

kommunal skola i Ulricehamns 

kommun år 2031, s. 36 

939 (+109) 
Värde i dämpad 

prognos saknas för 

Ätradalsskolan. 

Beräkningen utgår 

från värdet i 

huvudprognosen för 

Ätradalsskolan. 

980 (+150) 

 
1036 (206) 

Totalt antal elever 13 – 15 år enligt 

befolkningsprognosen år 2041, s. 17 

1028(+159) 1067(+198) 
 

1149 (+280) 

  

Antal elever som beräknas gå i 

kommunal skola i Ulricehamns 

kommun år 2041, s. 36 

959(+129) 
Värde i dämpad 

prognos saknas för 

Ätradalsskolan. 

Beräkningen utgår 

från värdet i 

huvudprognosen för 

Ätradalsskolan. 

996 (+166) 
 

 

1114 (284) 

4.1.3 Befolkningsprognos 2022-2041 och kommande behov av 

elevplatser vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan med 

beslutade upptagningsområden 
Nedanstående tabeller visar prognosticerat behov av elevplatser år 2031 och 2041 vid 

Stenbocksskolan respektive Ätradalsskolan. Prognoserna baseras utifrån antagandet att 

upptagningsområdena är de som kommer att gälla från och med 2023. 

 
Tabell 2. Tabellen visar det prognosticerade antalet elever vid Stenbocksskolan år 2031 och 2041. Ökningen av 

antalet elever från 2021 finns angivet inom parentes i kolumnerna för ”Dämpad prognos” och ”Huvudprognos”. 

Hänvisning till aktuella sidor i befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”.  

År 

Dämpad prognos 

(förändring från 

2021) 

Huvudprognos 

(förändring från 2021) 

Byggbaserad prognos 

 

Antal elever som beräknas gå vid 

Stenbocksskolan år 2031, s. 36 

658 (+74) 
700 (+116) 

Värde saknas  

Antal elever som beräknas gå vid 

Stenbocksskolan år 2041, s. 36 

708 (+124) 
745(+ (+161)  

Värde saknas 
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Tabell 3. Tabellen visar det prognosticerade antalet elever vid Ätradalsskolan år 2031 och 2041. Ökningen av 

antalet elever från 2021 finns angivet inom parentes i kolumnen för ”Huvudprognos”. Hänvisning till aktuella 

sidor i befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”. 

År 

Dämpad prognos 

(förändring från 

2021)  

Huvudprognos 

(förändring från 2021) 

Byggbaserad prognos 

 

Antal elever som beräknas gå vid 

Ätradalsskolan år 2031, s. 36 

Dämpad prognos 

saknas för 

Ätradalsskolan  

280 (+34) 

Värde saknas 

Antal elever som beräknas gå vid 

Ätradalsskolan år 2041, s. 36 

Dämpad prognos 

saknas för 

Ätradalsskolan  

251 (+5) 

Värde saknas  

4.1.4 Hur ska kommunen tillgodose behovet av platser på 

högstadiet?  
I takt med att de stora kullarna i F - 6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar platsbehovet. 

Stenbocksskolans (590 elever) och Ätradalsskolans (300 elever) sammanlagda kapacitetstak 

(890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024.  

 

För att möta det ökande behovet har upptagningsområdena för Ätradalsskolan ändrats så att 

skolans kapacitet på 300 elevplatser utnyttjas på ett bättre sätt. När kapacitetstaket är nått 

måste lokalbehovet vid Stenbocksskolan lösas genom exempelvis moduler.  

4.1.5 Skollokalernas utformning – sektor lärande 
Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt 

lärande. I vårt digitaliserade samhälle behövs miljöer för lärande baserat på forskning, 

kunskap och erfarenheter mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på 

att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men 

brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och ibland stuprörstänk som hindrar 

skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljön pedagogiska egenskaper kommer att spela 

en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska 

miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetent 

personal.  

Skolans lokaler ska utformas på ett sådant sätt att de utgör ett stöd för elevernas utveckling, 

lärande och trygghet. Lärmiljön ska präglas av en långsiktighet i synen på kunskap, lärande, 

individuell utveckling och socialt samspel. Lärmiljön skall stödja ett pedagogiskt arbete i 

enlighet med gällande kommunala styrdokument, skollag och läroplan, med fokus på stabila, 

pedagogiska utvecklingsriktningar som med bas i aktuell pedagogisk forskning kan förväntas 

leva vidare i kommande centrala styrdokument. 

Undervisningen i skolans samtliga ämnen ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler som är 

anpassade till gällande regler avseende tillgänglighet. Lokalplaneringen ska utgå från tanken 

om hemvist/hemklassrum där det mesta av den undervisning som inte ställer krav på 

specialsalar äger rum. En skolas hemvister ska vara likvärdiga och innehålla en variation av 

rum som ger förutsättningar att skapa olika lärmiljöer. Variationen ska stödja de olika 

moment som finns i en undervisningssituation. Variationen ska ge förutsättningar att fånga 

elevers olika behov och utgöra ett stöd för elever med funktionshinder eller behov av 
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individuellt stöd. Stor vikt ska även läggas vid grupprum/mindre undervisningsrum i direkt 

anslutning till hemvisten. 

Skolbyggnaderna ska präglas av en genomgående hållbarhetstanke i alla aspekter, från 

samhällsbyggnad och lärmiljö till val av byggnadsmaterial och tekniska system. 

Inomhusmiljön är av stor betydelse för alla elever. Det är viktigt att beakta luftkvalitet, ljus, 

ljud och termiskt inomhusklimat i planeringen vid om- och nybyggnation. Ljud- och 

ljusmiljön är särskilt viktiga aspekter för elever med funktionsnedsättning eller andra 

svårigheter. En annan viktig aspekt är val av byggprodukter. De ska vara kontrollerade ur 

miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

 

Fysisk aktivitet och rörelse har visat sig ha positiv inverkan på skolresultaten. Tillräcklig 

tillgång till idrottsytor av hög kvalitet, såväl inomhus som utomhus, är alltså en viktig del av 

många skolbyggnadsprojekt. Lokaler för idrottsundervisning innefattar förutom själva 

idrottssalen även andra utrymmen som omklädningsrum, duschrum och förrådsytor. 

Lokalerna ska ge förutsättningar för modern undervisning och effektivt lokalutnyttjande. I 

dusch- och omklädningsrum är dessutom trygghet och integritet viktiga aspekter. Även 

skolans övriga lokaler bör stödja och främja fysisk aktivitet och rörelse. En aktiv skolmiljö 

kan bidra till såväl god hälsa som bättre skolresultat. 

 

Säkerhet och trygghet ska även beaktas gällande exempelvis utrymning, inrymning, 

larmzoner och hur dörrar och lås är placerade och utformade. Det ska även beaktas åtgärder 

avseende risker för hotfulla våldssituationer. 

4.2 Dimensionering av skola ett och två i 

centralorten med möjlighet till framtida 

utbyggnad 

Utifrån befolkningsprognosen 2022–2041 bör den sammanlagda kapaciteten vid 

kommunens tre högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet 

på 300 elevplatser, vilket den också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 

elever och att det ska vara samma antal paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra 

paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i centralorten bör då ha en sammanlagd 

kapacitet på ungefär 800 elevplatser.  

 

Den ena skolan i centralorten bör dimensioneras för 375 elevplatser med fem paralleller i 

varje årskurs. Den andra skolan bör då dimensioneras för 450 elevplatser med sex paralleller 

i varje årskurs. Detta blir en sammanlagd kapacitet på 825 elevplatser i centralorten. Antal 

elever per klass brukar variera över tid och är vissa år färre än 25 elever och andra år fler än 

25 elever. Detta bör tas med i beräkningen av klassrummens yta och ventilation i 

funktionsprogrammet. Åtminstone en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut 

i framtiden, om behov finns. 
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4.3 Plats för särskola 

Ulricehamns kommun är en attraktiv kommun med allt fler kommuninvånare. Behovet av 

nya skolor är stort redan i dagsläget då elevantalet ständigt ökar. Prognoser de närmsta åren 

visar en elevökning bland annat i åldersgruppen åk 7 - 9 inom grundsärskolan. 

Beräkningarna visar att elevantalet kommer att vara ca 25 elever vid den tidpunkt då ny 7 - 9 

skola planeras. Det är mycket svårt att ställa långsiktiga prognoser för grundsärskolan, men 

det finns en erfarenhet och kunskap av hittills gjorda prognoser som används idag. Stor 

hänsyn tas till den generella befolkningsökningen samt beräkningsgrunden att 

grundsärskolans elever utgör ca 1,4 % av det totala elevantalet nationellt sett. Elevantalet i 

denna åldersgrupp inom grundsärskolan är i dagsläget 18 elever, med varierande behov och 

funktionsnedsättningar. Av dessa 18 elever går 10 elever på Stenbockskolan där de läser 

ämnen enligt grundsärskolans kursplan. Övriga 8 elever har sin skolgång på Tingsholm 

gymnasiet där de läser ämnesområden enligt grundsärskolans kursplan. 

 

Elever åk 7 - 9 grundsärskola ämnesområden på Tingsholm 

Elever i åk 7 – 9, som läser ämnesområden enligt grundsärskolans kursplan har en 

måttlig/svår/mycket svår intellektuell funktionsnedsättning och med detta även 

tillkommande fysiska funktionsnedsättningar. Lärmiljön behöver vara mycket anpassad för 

att möta dessa elevers behov och för att främja elevernas utveckling i lärande, delaktighet och 

inflytande. På Tingsholmsgymnasiet studerar övriga elever över 16 år på gymnasiala 

program, vilket ofta innebär ett mer moget bemötande och förståelse för olikheter. Miljön på 

Tingsholm är lugnare och eleverna ges möjlighet till att samläsa med gymnasiesärskolans 

individuella program, dit de även kan söka efter avslutad grundsärskola. Den totala 

studietiden på Tingsholm kan bli sju år för denna elevgrupp, vilket gynnar deras utveckling. 

När elevantalet är lågt på det individuella gymnasiesärskoleprogrammet, vilket det är i 

dagsläget, krävs det ett samarbete mellan elevgrupperna inom särskolan för att kunna 

organisera lärande av god kvalitet. Placeringen av våra elever, som läser ämnesområden på 

Tingsholm, är att föredra även i framtiden. Behov av anpassad utemiljö och utökning av 

lokaler åren framöver finns. 

 

Elever åk 7 - 9 grundsärskola ämnen på Stenbock 

Elever, i åk 7 - 9, som läser ämnen enligt grundsärskolans kursplan har en lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning och med detta även tillkommande neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Lärmiljön måste även för denna grupp vara anpassad för att möta 

dessa elevers behov och främja deras utveckling, men närheten till grundskolans jämnåriga 

elever är viktig då samarbete och samläsning ska kunna ske enligt skollag och kursplaner. 

Enligt SOU 2021:11 är förslaget bland annat att tim- och kursplaner mellan grund- och 

grundsärskolan alltmer ska likställas för att underlätta en övergång mellan skolformerna och 

främja samarbete och samläsning.  

https://www.regeringen.se/492cd0/contentassets/77f91fad3fff4e9f85bc560b1e5c34d9/battr

e-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven-sou-202111 

I dessa åldrar har eleverna ofta utmaningar med att ”hitta sig själva” och sin identitet, vilket 

kan påverka beteendet och förmågan att visa förståelse för olikheter. Placeringen av våra 

elever, som läser ämnen på Stenbock, är att föredra även i framtiden med förhoppning om 

anpassade lokaler och anpassad utemiljö.  

https://www.regeringen.se/492cd0/contentassets/77f91fad3fff4e9f85bc560b1e5c34d9/battre-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven-sou-202111
https://www.regeringen.se/492cd0/contentassets/77f91fad3fff4e9f85bc560b1e5c34d9/battre-mojligheter-for-elever-att-na-kunskapskraven-sou-202111
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4.3.1 Grundsärskola – sektor lärande 
I det fall det är aktuellt att grundsärskolans verksamhet ska finnas på skolan som ska byggas 

ska särskolans verksamhet vara centralt placerad. En särskild utredning av de lokalmässiga 

funktionerna för särskolan ska göras i projekteringen av skolan. I övrigt ska skolan planeras 

och byggas enligt gällande regler avseende tillgänglighet. Grundsärskolans lokaler och 

utrustning ska bidra till elevernas utveckling och lärande. Dessa ska vara flexibla, 

funktionella, tillgängliga för alla och värna barn- och ungdomsperspektivet.  

 

Hur en grundsärskola utformas får stor inverkan på hur eleverna, både i skola och på fritids, 

kan utvecklas i lärande och socialt samspel. Elevernas utveckling beror fundamentalt på 

förutsättningar i en anpassad miljö. En anpassad miljö ger också en bättre arbetsmiljö för 

personalen. Små grupper ger större möjlighet till ökad interaktion, ömsesidigt språkande, 

lärande och utforskande.  

 

Grundsärskolans elever bör ingå i en helhet på en skola med övriga åldersadekvata 

skolformer. Detta för att ge förutsättningar för samarbete mellan elever och personal. 

Samtidigt ska grund- och gymnasiesärskolan ha möjligheter till avskildhet och lugn för 

elevernas bästa i olika uppkomna situationer. Lärande och omsorg ska gå hand i hand under 

elevernas vistelse på grundsärskola/fritids samt gymnasiesärskolan. 

 

Hur miljön är utformad får betydelse för vilken utveckling som är möjlig. En särskola kan 

aldrig bli en statisk miljö utan alla som vistas i den är medskapare av den. Miljön behöver 

kunna förändras och anpassas över tid allt eftersom elevgruppen förändras och behoven 

därmed skiftar. Vid planering av grundsärskolans miljö är det viktigt att skapa en 

stimulerande, mångsidig, tillgänglig och användbar miljö. Det ska finnas god tillgång till 

varierat och formbart material för skapande, utforskande och upplevelser som gynnar barns 

och ungdomars fantasi och kreativitet. Grundsärskolan bör ges en strategisk placering så att 

elevgruppen så enkelt som möjligt kan förflytta sig till närliggande miljöer för olika 

aktiviteter som till exempel för simträning i simhall. Hänsyn måste även tas till omgivande 

störningar och risker i miljön. 

 

Närhet till kollektivtrafik bör alltid eftersträvas för att underlätta resande till och från skolan. 

Logistiken kring hämtning/lämning måste beaktas i planeringen då flertalet elever i grund- 

och gymnasiesärskolan kommer till skolan med skolskjuts. Framkomlighet för skolskjuts och 

specialfordon ska ingå i trafikmiljön. Väl fungerande gång- och cykelvägar till och från skolan 

ska finnas för att möjliggöra förflyttningar utan fordon. Angöring/parkering ska avgränsas 

från entréer och utelek. Angöring för varutransporter ska i sin tur, om möjligt, avskiljas från 

övrig angöring. 

 

Skolgården ska vara genomtänkt och locka till lärande och socialt samspel med övriga elever 

samt att den ger alla elever en trygg vistelse under raster. Väderskydd ska till exempel finnas 

där det finns möjlighet till att låsa fast en cykelkärra över dagen. Skolgården ska vara 

anpassad för aktiviteter och lekar som stimulerar till utforskande och fysisk aktivitet.  
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Utemiljön ska göras tillgänglig med ett varierat utbud av aktiviteter med tanke på barn med 

olika funktionsvariationer. Utemiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, sol- och 

regnskydd, avgaser och buller. Gården ska vara väl belyst för lek under den mörka delen av 

året. Grundsärskolan kräver möjligheter till både separat fritidshem och till ett inkluderande 

fritidshem där elever från olika skolformer kan mötas. Fritidshemmet för grundsärskolans 

elever kräver separata lokaler då miljön oftast vägleder eleverna till att förstå stundens 

aktivitet. 

4.3.2 Grundsärskolans bedömning 
Rektor för grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt två specialpedagoger svarade 27 maj 

2019 på samma frågeställningar som fokusgruppen för åk 7 - 9 gjorde i den tidigare 

skolutredningen. Denna utredning slutfördes under 2020. Den 18 oktober 2021 

uppdaterades svaren av grundsärskolans- och gymnasiesärskolans rektor för nuvarande 

efterterföljande utredning. Den 21 januari 2022 skedde en uppdatering av lokalernas 

dimensionering. Utgångspunkt har varit nedanstående frågeställningar. Svaren är 

sammanfattade nedanför frågeställningarna. För undervisningsytorna är utgångspunkten 30 

kvm BTA per elev. Lokalerna dimensioneras för 25 elever. 

 

Frågeställningar 

- Vilka faktorer ser ni som viktiga för att skapa en trygg skola ur 

lokalutformningsperspektiv för eleverna?    

- Vilka faktorer ser ni som viktiga för att skapa en trygg skola ur 

lokalutformningsperspektiv för medarbetarna?   

- Vilka lokalmässiga förutsättningar ser ni som viktiga för att eleverna ska kunna 

uppfylla kunskapsmålen? 

- Vilka lokalmässiga faktorer är viktiga att uppfylla för att vara en attraktiv arbetsgivare 

och för att kunna skapa attraktiva lärartjänster?  

 

Analys av lokalbehov för grundsärskolan åk 7 - 9. 

Elever på grundsärskolan har ett stort behov av närsamhället i undervisningen till exempel i 

hem- och konsumentkunskap, natur- och samhällsorienterade ämnen. Flera av eleverna i 

särskolan besöker simhallen frekvent för simträning, vattenvana och/eller sjukgymnastik. 

Särskolans verksamhet gynnas av att finnas i en centralt placerad 7-9 skola. Miljöerna i 

skolan är ett stöd för eleven att förstå sammanhang, vad som ska ske och vad han/hon 

förväntas göra. Därför finns en begränsning för flera elever i hur många olika aktiviteter som 

kan genomföras i samma miljö. Ytterligare en faktor att beakta är att flera elever kommer 

från kommunens norra delar och har en lång resa till skolan. Om resan blir för lång kan vi se 

en risk med att vårdnadshavare väljer bort särskolan som alternativ och istället väljer att ha 

sitt barn integrerat i grundskolan på orten. 

 

Gällande klassrummens placering på en 7 - 9 skola så bör grundsärskolans klassrum ligga 

samlade för att underlätta samarbete både mellan personal och elever. Klassrummen ska 

dock inte ligga mitt i skolan där det oftast är störst rörelse, ljud och spring i korridorer med 

mera. Vi bör dock undvika för många dörrar och passager för att undvika spring och 

genomfart.  
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Grundsärskolans verksamhet behöver separat utgång till skolgård och skolskjuts, men även 

en ingång från skolans interiör. Basklassrum med grupprum behövs för varje grupp samt 

nära till egen handikappanpassad toalett med dusch. Behov finns av en trygg taxiplats, en av- 

och påstigningsplats. Möjlighet att samarbeta med elever i grundskolan behövs också. 

 

Baserat på prognoser, de elever som är kända samt de skolformsutredningar 

som pågår beräknas behovet av lokaler till: 

- läsåret 2021/2022 disponeras två klassrum i Stenbocksskolans annex. 

- Läsåret 2022/2023 och kommande år bedöms särskolans elevantal öka ytterligare och 

som prognos kan det antas att elevantalet kommer att proportionellt följa den totala 

elevökningen. 

Personal 

Arbetsrum med adekvat utrustning som höj- och sänkbara skrivbord, arbetsstolar med mera 

behövs. Gemensamt personalrum som delas med övrig personal.  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

17 

4.4 Utrymme för en fritidsgård 

Ny fritidsgård – underlag 

En satsning på ny fritidsgård integrerad i en av de nya högstadieskolorna bör bygga på god 

samplanering, där möjligheterna används att optimera lokalerna utanför skoltid. I 

funktionsprogrammet för förskola och grundskola lyfts även detta på flera ställen. En del av 

skolan bör skapas som en zon just med tanke på detta. 

 

Rubrikerna nedan som handlar om funktionskrav är hämtade från funktionsprogrammet för 

förskola och grundskola. Numreringen hänvisar till motsvarande stycke i 

funktionsprogrammet. I funktionsprogrammet beskrivs under kapitel 4.14.4 funktionskrav 

skolvärd/elevcafé, detta bör vara utgångspunkten för ny fritidsgård. I texten beskrivs att 

utrymmena bör vara i det som benämns skolans hjärta. För att nå den optimering som 

beskrivs ovan så bör detta hjärta inte ligga mitt i skolan, utan bör placeras i starten på skolan. 

Till detta ska andra funktioner kopplas som matsal, bild-, musik- och exempelvis slöjdsalar. 

Mer om det nedan. 

 

Funktionskrav skolvärd/elevcafé enligt funktionsprogrammet 

- Arbetsrum med plats för skrivbord och liten samtalshörna. 

- Placering i närhet av huvudentré 

- Elevcafé  

Det som behöver läggas till för denna funktion är ett mindre kök där enklare mat kan lagas 

som exempelvis pizza på kvällar för att sälja över disk.  

 

Ungefärlig yta som behövs: 

• Arbetsrum med liten samtalshörna – cirka 20 kvm. Med möjlighet till några 

arbetsplatser, yta för en sitthörna, samt förvaring av material med mera. 

• Kök med förrådsyta för förvaring av livsmedel mm – cirka 30 kvm (20 kvm kök, 10 

kvm förråd). 

• Café del – cirka 120 kvm med yta för cafébord, mjuka sittplatser, tv skärmar med 

mera.  

• Kapprum, möjlighet till skåp att låsa in privata ägodelar för besökare, krokar för 

kläder – cirka 15 kvm. 

Ungefärlig yta som behövs är 185 kvm. Ytan för kök och arbetsrum med mera fördelas utifrån 

den ordinarie ytan för skolan. Det ska inte tillkomma någon extra yta utöver detta. 

 

Funktionskrav för matsal 4.10.3 

I funktionskrav för matsal beskrivs att det är en lokal som lämpar sig väl för extern 

uthyrning. Denna bör placeras i närhet av huvudentré. Att lägga den i anslutning av 

fritidsgården/elevcafé ger den optimeringen som behövs. Matsalen kan då användas under 

kvällar och helger för aktiviteter som bedrivs i den öppna ungdomsverksamheten, men även 

finnas till för extern uthyrning. Det är en fördel om det går att sektionera matsalen något, den 

kan då användas på fler sätt under en och samma kväll. I matsalen går det exempelvis under 

en kväll ha pyssel, spela pingis med mera samtidigt som det hålls ett möte. 
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I funktionsprogrammet omnämns också att det bör utrustas med en upphöjd scen, om 

utrymme finns, detta gör att matsalen kan användas på många olika sätt. Både på skoltid 

samt på kvällar och helger. Det behövs därför tänkas in tekniklösningar redan från start med 

en enklare ljudanläggning, kanon för att kunna visa bilder och så vidare.  

 

Funktionskrav bild- och slöjdlokaler 4.9.1 

Även dessa lokaler bör placeras i samma zon som fritidsgård/elevcafé. På kvällar och helger 

kan fritidsgården använda sig av lokalerna för sin verksamhet, men det kan även hyras ut 

externt. 

 

Funktionskrav skolbibliotek 4.9.3 

Även detta bör placeras in i zonen. I första hand för att fritidsgården/elevcafé kan använda 

det för kvällar och helger, men även för eventuella externa förhyrare.  

 

Funktionskrav musik 4.9.5 

Även detta bör placeras i zonen. Det omnämns även att lokalerna ska kunna utnyttjas av 

kulturskolan och det är helt i linje med samutnyttjande av lokaler. I lokalerna bör även 

tänkas in att fritidsgårdens öppna ungdomsverksamhet arbetar med ljud och bild samt 

enklare inspelningsstudio, bildredigering med mera, som är en del av verksamheten. Detta 

kan utnyttjas på dagtid av skolan, men även efter skoltid av fritidsgård och kulturskolan. Där 

går det att göra stora samordningsvinster mellan fritidsgården och kulturskolan.  

 

Funktionskrav hem- och konsumentkunskap 4.9.6 

Enligt funktionsprogrammet ska lokalerna för hem- och konsumentkunskap placeras om 

möjligt i anslutning till skolans matsal för att ge visst samutnyttjande av lokalerna. Det bör 

också betänkas att det finns viss efterfrågan från studieförbund att kunna hyra just denna typ 

av lokaler för exempelvis matlagningskurser. Det bör tänkas in i utformningen att matsalen 

därför bör ha någon form av sektionering, så att det går att dela lokalen med en vikvägg eller 

likande.  

 

Förråd 

Fritidsgården behöver förråd för att kunna förvara material, till exempel för 

sommarverksamhet. Det behöver inte ligga i direkt anslutning till fritidsgården. I 

funktionsprogrammet omnämns i kapitel 4.15.1 om utvändiga förråd. Där bör skapas plats 

för detta, eller i den idrottshall som omnämns i kapitel 4.9.4.  

 

Funktionskrav idrottslokaler 4.9.4 

Eftersom det ska finnas en större idrottshall i anslutning till skolan finns det gott om 

utrymme för exempelvis bollspel mm för fritidsgården på kvällar och helger. Det samordnas 

med bokningen på kultur och fritid.  
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Övrigt 

Genom att tillskapa en zon där fritidsgård/elevcafé och de ovan angivna lokalerna finns 

samlade så skapas även möjlighet till extern förhyrning. Fritidsledare som finns på plats på 

kvällar och helger kan då hjälpa till med den förhyrningen. Det finns även 

samordningsvinster för exempelvis kulturskolan som kan använda sig av såväl musiksalar, 

bildsalar mm. Finns det även en spegelvägg (som går att dra för) i matsalen så kan dans 

erbjudas. Det behöver då tänkas in att golvet är ett så kallat dansgolv. Det är framför allt 

underlaget under golvet som då spelar roll.  

 

Personalutrymmen som personalrum, lunchrum, kontor, skrivare med mera kan 

samplaneras med skolans. 

 

Det är bra om det redan från start tänks in digitala lösningar så att utrymmen kan användas 

för olika sorters möten, men även digital undervisning.  

 

Det behöver även vara ett flexibelt tänk i hela zonen. Det ska fungera under dagtid för skolan 

och undervisningen, men också på kvällar och helger för bland annat fritidsgårdsverksamhet, 

extern uthyrning och så vidare.  

 

Sedan tidigare har det påpekats att fritidsgården bör planeras in i den mest centrala 

högstadieskolan. Om det blir att skolorna placeras utanför det som kan ses som de centrala 

delarna av staden så bör det noga tänkas igenom i projektet.  
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4.5 Lokalisering av högstadieskola ett och två i 

centralorten (samhällsutveckling, trafik, 

tillgänglighet, miljöaspekter, 

markbeskaffenhet). 

Den 19 maj 2022 beslutade kommunfullmäktige att de geografiska platserna för 

högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 21-03-25 §61) är 

Stenbocksskolans område med plats för grundsärskola och fritidsgård, övre 

Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) samt Ätradalsskolans område. Kommunfullmäktige ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att fortsatt slutföra delutredningarna och föreslå de mest 

fördelaktiga byggnadsalternativen på respektive platser. Byggprojekten ska genomföras som 

partneringprojekt och ske i den ordning som är mest fördelaktigt, vilket kan innebära att 

flera projekt löper parallellt. 

Underlaget för det politiska beslutet, innehållande fyra olika kombinationer för tre 

högstadieskolor, presenteras i nedanstående avsnitt 4.5.1. Politiken fattade beslut att det är 

kombinationen i huvudalternativ 2 som ska gälla. Dimensionering av de olika skolorna ingick 

inte i beslutet. Utredningen för skola i Timmele på Ätradalsskolans område är presenterad i 

delutredning 3. 

Platsalternativen på Stenbocksskolans område är: 

- Renovering av Stenbocksskolan för 450 elever. 

- Hybridalternativet för 450 elever – delvis ny skola och delvis renoverade lokaler 

(fastigheten Gåsen). 

- Ny skola på annextomten för 450 elever (fastigheterna Boken 1 och 2). 

- Ny skola på fastigheten Gåsen för 450 elever 

För övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) är detaljplanearbetet uppstartat. Exakt var på 

fastigheten skolbyggnaden för 375 elever ska uppföras är ännu inte bestämt. 
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4.5.1 Fyra olika kombinationer för tre högstadieskolor i 
Ulricehamns kommun 

Nedan beskrivs generella tidsperspektiv för de fyra huvudalternativ samt delalternativ vid 

byggnation/renovering av högstadieskolorna i Ulricehamns kommun. Tidsperspektivet kan 

variera för olika platsalternativ då tidsåtgången från politiskt beslut till byggstart kan variera, 

bland annat på grund av arbetet med detaljplaner och projektering. Beskrivningen nedan 

utgår från att det tar tre år från politiskt beslut till byggstart. Gällande Stenbocksskolan för 

450 elever, så kan vilket som helst av de fyra möjliga alternativen av skolbyggnader på 

Stenbocksskolans område komma ifråga.  

För de platsalternativ där arbetet med bland annat detaljplaner beräknas ta längre tid, får 

denna extratid adderas till beskrivningen. Ytterligare tid kan också tillkomma vid 

kompletterande naturvärdesinventeringar, finna ersättningslokaler för industrier, alternativa 

platser för konkurrerande ändamål, planpriolistan med mera. Färdigställandet av skolorna 

förskjuts då framåt motsvarande tid. För några alternativ kan tiden från politiskt beslut till 

byggstart bli kortare än tre år, då får tiden kortas ner istället. Generellt kan sägas att ju längre 

fram i tiden man kommer, desto osäkrare är tidsperspektivet. 

Huvudalternativen är: 

1. Stenbocksskolan (450 elever), Ätradalsskolan (300 elever), 

Bronäs/simhallstomten (375 elever) 

2. Ubbarp 8:16 (375 elever), Stenbocksskolan (450 elever), 

Ätradalsskolan (300 elever) 

3. Tingslyckan 8 (375 elever), Stenbocksskolan (450 elever), 

Ätradalsskolan (300 elever) 

4. Ätradalsskolan (300 elever), Stockrosen (450 elever), Bronäs (375 

elever) 

4.5.2 Tillkommande kostnader för skolskjuts vid evakuering från 
Stenbocksskolan till Ubbarp 8:16 (Övre borgmästarhagen, 
Lövåsen) 

Politiken har fattat beslut att det är kombinationen i huvudalternativ 2 som ska gälla. Vid 

alternativ 2a och 2b byggs en ny skola för 375 elever först vid Ubbarp 8:16. När skolan står 

klar flyttar drygt 350 elever dit. De övriga kvarvarande eleverna på Stenbocksskolan kan 

antingen evakueras till moduler vid Ubbarp 8:16 alternativt till moduler på Tingslyckan 8. 

Detta gäller i det fall politiken beslutar att Stenbocksskolan ska renoveras. Beslutas det att en 

ny skola ska byggas på Boken 1 och 2 kan kvarvarande elever med stor sannolikhet gå kvar i 

den befintliga Stenbocksskolan under nybyggnationsperioden. 

 

I det fall ungefär 300 elever evakueras till Tingslyckan 8 under renoveringstiden på två år, 

har eleverna gångavstånd till någon av idrottshallarna i närheten, exempelvis idrottshallen på 

Bogesundsskolan, Tingsholmsgymnasiet, sporthallen, fotbollshallen på Lassalyckan samt 

idrottshallen i den nybyggda F-6 skolan i Sanatorieskogen. 

 

I det andra fallet, att eleverna evakueras till moduler på Ubbarp 8:16, är det för lång väg att 

gå till fots till och från idrottsundervisningen för eleverna. För detta alternativ tillkommer 
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skolskjutskostnader till och från idrottsundervisningen, under de två år Stenbocksskolan 

renoveras.  

 

Preliminära kostnader är framräknade av kommunens skolskjutssamordnare och baseras på 

transport för att köra eleverna mellan Ubbarp 8:16 och till den nya F-6 skolan (längsta 

avståndet). Uträkningen är baserad på 14 turer per dag, fem dagar i veckan. 

 

Avstånd mellan Ubbarp 8:16 och den nya F-6 skolan är 5 km. Kilometerpris för 

verksamhetsresor är (22/23): 105,15 kr/ km.  

Totalt per resa: 105,15 kr/km * 5km= 525,75 kr. 

Totalt per dag: 14 turer* 525,75 kr= 7361 kr/ dag 

Totalt per vecka: 7361 kr/dag *5 dagar= 36 803 kr 

Ett läsår: 178 dagar* 7361 kr/dag= 1 310 258 kr 

Sammantaget tillkommer skolskjutskostnader på ungefär 2,6 mnkr under tvåårsperioden. 

 
Bild 1. Bilden visar sträckan mellan Ubbarp 8:19 och den nya F-6 skolan i Sanatorieskogen. 
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4.5.3 Schematisk vy över tidsperspektiven för de fyra alternativen, inklusive delalternativ, för högstadieskolor i Ulricehamns kommun 
Tabell 4. Tabellen visar alternativ 1a. 

Alternativ 1a.  
Vt22 

Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 

Politiskt 
beslut 

Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever.          

 

Skola 2 
 

   Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever.      

 

Skola 3 
 

       Detaljplanearbete och projektering 
Bronäs/Simhallstomten, 375 

elever  
Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans elever cirka 700, evakueras under en tvåårsperiod. Därefter går cirka 300 av eleverna i moduler på Tingslyckan 8 under ytterligare en fyraårsperiod tills Bronässkolan är 
klar. Vid en placering av moduler på Tingslycka 8 kan eleverna gå till idrottshallarna på Stenbocksområdet alternativt Lassalyckan. Vid placering på Ubbarp 8:16 behöver eleverna åka buss. 
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Stenbocksskolan 450 elever 
Fullständig evakuering under 2 år. Cirka 700 elever. 26 klasser utan Hössna-elever inklusive befolkningsökning. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 19,8 mnkr  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 2 start 
2027/2028 

Ätradalsskolan 300 elever 
Moduler för ca 300 elever vid Ätradalsskolan, alternativt att eleverna går kvar på befintlig skola när ny skola byggs på området. Totalt antal elever 300 st, 24 klasser.  
Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030) 

Skola 3 start 
2029/2030 

Bronäs/simhallstomten 375 elever 
Moduler för resterande del av eleverna från Stenbocksskolan, 300 elever och 12 klasser behövs. 
Möjligtvis start för evakuering 2029 (läsår 2029/2030) Preliminärt 20,8 mnkr 
Beräknas kunna vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt 51,2 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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Tabell 5. Tabellen visar alternativ 1b. 

Alternativ 1b.  
Vt22 

Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 

Politiskt 
beslut 

Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever         

 

Skola 2 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         

 

Skola 3 
 

       Detaljplanearbete och projektering.  
Bronäs/Simhallstomten, 375 

elever  
Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans elever cirka 700, evakueras under en tvåårsperiod. Därefter går cirka 300 av eleverna i moduler på Tingslyckan 8 under ytterligare en fyraårsperiod tills Bronässkolan är 
klar. Vid en placering av moduler på Tingslycka 8 kan eleverna gå till idrottshallarna på Stenbocksområdet alternativt Lassalyckan. Vid placering på Ubbarp 8:16 behöver eleverna åka buss. 
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Stenbocksskolan 450 elever 
Fullständig evakuering under 2 år. Cirka 700 elever, 26 klasser utan Hössna-elever inklusive befolkningsökning. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 19,8 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 2 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Moduler för ca 300 elever vid Ätradalsskolan, alternativt att eleverna går kvar på befintlig skola när ny skola byggs på området. Totalt antal elever 300 st, 12 klasser.  
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 10,6 mnkr 

Skola 3 start 
2029/2030 

Bronäs/simhallstomten 375 elever 
Moduler för resterande del av eleverna från Stenbocksskolan, 300 elever och 12 klasser behövs. 
Möjligtvis start för evakuering 2029 (läsår 2029/2030) Preliminärt 20,8 mnkr 
Beräknas vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt: Totalt 51,2 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer  

Tabell 6. Tabellen visar alternativ 2a. 

Alternativ 2a. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever     

 

Skola 3  
       Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever 

 
Sammanfattning centralorten: Del av Stenbocksskolans elever cirka 300, evakueras under en tvåårsperiod från 2027 till 2029.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever från Stenbocksskolan vid Ubbarp 8:16 alternativt Tingslyckan 8, 12 klasser. Vid evakuering till Ubbarp 8:16 tillkommer skolskjutskostnader på ungefär 2,6 mnkr under 
tvåårsperioden. 
Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 11,0 mnkr + eventuellt ytterligare 2,6 mnkr (skolskjutskostnader) 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2029/2030 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2029 (läsår 2029/2030) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 

Tabell 7. Tabellen visar alternativ 2b. 
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Alternativ 2b. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever     

 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Del av Stenbocksskolans elever cirka 300, evakueras under en tvåårsperiod.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna går kvar på Stenbocksskolan under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever, 12 klasser, från Stenbocksskolan vid Ubbarp 8:16 alternativt Tingslyckan 8. Vid evakuering till Ubbarp 8:16 tillkommer skolskjutskostnader på ungefär 2,6 mnkr under 

tvåårsperioden. 

Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 11,0 mnkr + eventuellt ytterligare 2,6 mnkr (skolskjutskostnader) 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 

Tabell 8. Tabellen visar alternativ 2c. 

Alternativ 2c. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2 Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever         
 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans samtliga elever cirka 700, evakueras under en tvåårsperiod till Tingslyckan 8.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma 
tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna på Stenbocksskolan evakueras under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2025/2026 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 700 elever från Stenbocksskolan vid Tingslyckan 8.  
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 19,8 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 30,4 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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Tabell 9. Tabellen visar alternativ 3a. 

Alternativ 3a. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och 
projektering 

Tingslyckan 8 375 elever           

 

Skola 2  
 Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever       

 

Skola 3  
     Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever   

 
Sammanfattning centralorten: Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. När byggtiden är slut måste också moduler för 300 elever stå klara på Tingslyckan 8. 
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2024/2025 

Tingslyckan 8 375 elever 
Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. När byggtiden är slut måste också moduler för 300 elever stå klara på Tingslyckan 8. 
Byggstart 2024 
Beräknas vara klar 2026 (läsår 2026/2027) 

Skola 2 start 
2026/2027 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever från Stenbocksskolan vid Tingslyckan 8, 12 klasser 
Start för evakuering 2026 (läsår 2026/2027) Preliminärt 11,0 mnkr 
Beräknas vara klar 2028 (läsår 2028/2029). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2028/2029 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2028 (läsår 2028/2029) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2030 (läsår 2030/2031) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 

 

Tabell 10. Tabellen visar alternativ 3b. 

Alternativ 3b. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och 
projektering 

Tingslyckan 8 375 elever           

 

Skola 2  
 Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever       

 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. När byggtiden är slut måste också moduler för 300 elever stå klara på Tingslyckan 8. 
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2024/2025 

Tingslyckan 8 375 elever 
Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. När byggtiden är slut måste också moduler för 300 elever stå klara på Tingslyckan 8. 
Byggstart 2024 
Beräknas vara klar 2026 (läsår 2026/2027) 

Skola 2 start 
2026/2027 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever från Stenbocksskolan vid Tingslyckan 8, 12 klasser 
Start för evakuering 2026 (läsår 2026/2027) Preliminärt 11,0 mnkr 
Beräknas vara klar 2028 (läsår 2028/2029). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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Tabell 11. Tabellen visar alternativ 4. 

Alternativ 4. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stockrosen 450 elever     

 

Skola 3  
       Detaljplanearbete och projektering Bronäs 375 elever 

 
Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans elever går kvar vid skolan under byggnationstiden tills de två skolorna i centralorten är klara.   
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma 
tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Moduler för ca 300 elever eller 12 klasser vid renovering. behövs Vid nybyggnation kan eleverna gå kvar i ”gamla” Ätradalsskolan. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stockrosen 450 elever 
Eleverna går kvar på Stenbocksskolan tills den nya skolan står klar. 
Möjligtvis byggstart 2027 (läsår 2027/2028) 
Skolan beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030) 

Skola 3 start 
2029/2030 

Bronäs 375 elever 
Eleverna går kvar på Stenbocksskolan tills den nya skolan står klar. 
Möjligtvis byggstart 2029 (läsår 2029/2030) 
Beräknas vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt: 10,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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Jämförelse av gång- och cykelavstånd  
Analyser har gjorts med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS) för att utvärdera 

och jämföra gång- och cykelavstånden till de olika platsalternativen. I analysen kategoriseras 

< 2 000 meter som gångavstånd, och < 4 000 meter som cykelavstånd. Beräkningar i 

utredningen bygger på befolkningsdata som är aggregerad på 100-meters nivå, och 

prognosdata för bostadsbebyggelse i centralorten fram till 2030. 

Resultaten av jämförelsen visar att alla som bor inom centralorten har mindre än 4 000 

meter till minst en utav lokaliseringarna i respektive kombination. För alla kombinationer 

gäller också att en stor majoritet av de boende i centralorten bor inom gångavstånd till minst 

en utav skolorna.  

Flest inom 2 000 meter har kombinationen Stenbocksskolan och Bronäs (95 %) samt 

Stockrosen och Bronäs (95 %), följt av Tingslyckan och Stenbocksskolan (88 %) amt Ubbarp 

och Stenbocksskolan (75 %).  

Flest boende inom 1 000 meter har kombinationen Stenbocksskolan och Bronäs (60%), tätt 

följt av Stockrosen och Bronäs (58%). Därefter kommer Tingslyckan och Stenbocksskolan 

(41%) samt Ubbarp och Stenbocksskolan (36%). 

Resultaten bör tolkas som att ett högt antal personer, med en hög andel i de lägre 

avståndsintervallerna är den mest lämpliga lokaliseringen utifrån aspekterna gång- och 

cykelavstånd. Andelen elever som väljer aktiva färdmedel ökar med kortare avstånd. Utfallet 

av en högre andel elever som går eller cyklar till skolan bidrar till, från en social 

hållbarhetsaspekt, att stillasittandet minskar bland unga. Ett minskat bilberoende har också 

potential att ha positiva effekter utifrån aspekterna minskad miljöpåverkan och säkrare 

trafikmiljöer.  

Trots att några alternativ visar jämförelsevis högre andel boende inom gång- och 

cykelavstånd bedöms alla kombinationer som bra. Eftersom Ubbarp ligger högre upp i 

dalgången kan motståndet för att cykla eller gå till skolan vara större.  

Tabell 12. Andel av elevunderlaget inom centralorten inom respektive avståndsintervall för kombinationen 
Stenbocksskolan och Bronäs. Notera att procenttalen avser elever som har x antal meter till minst en utan 
skolorna. 

Avstånd till minst ett utav 
lägena (m) 

Elever Inom 2 000 resp. 
4 000 m 

0-1 000 60 % 95 % 

1 000-2 000 35 % 

2 000-3 000 5 % 5 % 

3 000-4 000 < 1 % 

Totalt 100 % 
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Tabell 13. Andel av elevunderlaget inom centralorten inom respektive avståndsintervall för kombinationen 

Ubbarp och Stenbocksskolan. Notera att procenttalen avser elever som har x antal meter till minst en utan 

skolorna. 

Avstånd till minst ett utav 
lägena (m) 

Elever Inom 2 000 resp. 
4 000 m 

0-1 000 36 %  75 % 

1 000-2 000 39 % 

2 000-3 000 17 % 25 % 

3 000-4 000 8 % 

Totalt 100 % 

 

Tabell 14. Andel av elevunderlaget inom centralorten inom respektive avståndsintervall för kombinationen 
Tingslyckan och Stenbocksskolan. Notera att procenttalen avser elever som har x antal meter till minst en utan 
skolorna. 

Avstånd till minst ett utav 
lägena (m) 

Elever Inom 2 000 resp. 
4 000 m 

0-1 000 41 % 88 % 

1 000-2 000 47 % 

2 000-3 000 7 % 12 % 

3 000-4 000 5 % 

Totalt 100 % 

 

Tabell 15. Andel av elevunderlaget inom centralorten inom respektive avståndsintervall för kombinationen 
Stockrosen och Bronäs. Notera att procenttalen avser elever som har x antal meter till minst en utan skolorna. 

Avstånd till minst ett utav 
lägena (m) 

Elever Inom 2 000 resp. 
4 000 m 

0-1 000 58 % 95 % 

1 000-2 000 37 % 

2 000-3 000 4 % 5 % 

3 000-4 000 < 1 % 

Totalt 100 % 
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4.5.4 Generella ytbehov  
BTA avser bruttoarean, vilket är den sammanlagda ytan av samtliga våningsplan i en 

byggnad. BYA avser byggnadsarea, vilket är den yta som byggnaden upptar på marken. Två 

byggnader med samma BTA kan alltså ha olika BYA: or om de har olika våningsantal. 

Ytbehovet för en byggnad för en nybyggd 7–9 skola utgår från schablonvärdet 12 kvm/elev 

BTA. Schablonen är exklusive idrottshall och ytbehovet för en sådan uppskattas till ungefär 

1 700 kvm BTA. Vid renovering av befintliga skolor utgår beräkningarna från befintlig yta. 

Därför blir ytorna i regel större än 12 kvm/ elev i dessa alternativ. För en skola upp till 450 

elever uppskattas behovet av idrottshall till en stycken. Är skolan dimensionerad för fler än 

450 elever behöver ytterligare yta för idrottshall läggas till. En idrottshall byggs ofta i egen 

byggnad och kan inte fördelas på mer än en våning. Detta innebär att ytan för idrottshall 

måste dras bort innan resten av BTA:n för skolbyggnaden kan delas upp på flera våningar.  

För friyta används schablonen 20 kvm/elev. Viktigt att notera är att det inte enbart är 

storleken på ytan, utan också dess kvalitet, som är viktig. 20 kvm/elev har för denna 

åldersgrupp bedömts som rimlig så länge ytan är ändamålsenlig utifrån funktion, hälsa och 

säkerhet. För grundsärskolan är utgångspunkten 30 kvm BTA per elev för 

undervisningsytorna. Lokalerna dimensioneras för 25 elever. För friyta gäller 40 kvm per 

elev.  

4.5.5 Klimataspekter – nybyggnation kontra renovering 
Klimatförändringen och dess konsekvenser är ett faktum. Byggsektorn står för ungefär 20% 

av växthusgasutsläppen i Sverige. Varje kilo koldioxid vi kan minska utsläppen vid 

byggnation av skolorna är därför ett betydelsefullt bidrag till att bromsa klimatförändringen. 

Tre skolor ska byggas, en på en ny plats och två på platser där det finns befintlig skola idag. 

Vid nybyggnation är byggnadsmaterialval avgörande för hur stora växthusgasutsläppen blir. 

Att bygga i trä minskar utsläppen avsevärt jämfört med betong. Att i så stor utsträckning som 

möjligt använda återbrukade material är ett annat sätt att minska växthusgasutsläppen. Även 

olika kravcertifieringar bör övervägas för att belysa olika alternativs klimatkonsekvenser. 

På de platser där det finns en befintlig skola idag måste man jämföra vilket som är bäst, att 

renovera och, om behov finns, bygga ut befintlig byggnad eller, att riva och bygga nytt. Detta 

är ur klimatsynpunkt en komplex fråga som påverkas av flera faktorer. Rivning och 

nybyggnation ger intuitivt en högre klimatbelastning då man inte återbrukar befintlig 

byggnad plus att det byggs en ny byggnad. Klimatvinsten sker under förutsättning att det inte 

finns några hälsorisker i den befintliga byggnaden. Renovering bör ske med sunda och 

klimatsmarta material- och processval (se också Handlingsplan för miljöarbetet i 

Ulricehamns kommun).  

 

I så gott som alla fall är det bättre att fortsätta använda befintliga byggnad jämfört med att 

bygga nytt ur klimatsynpunkt. Den stora klimatvinsten finns i den redan inlagrade 

koldioxiden, i den befintliga stommen. Hur stora de ytterligare, additiva, klimatvinsterna blir 

beror på dess kondition, möjligheter att anpassa den till förändrade behov med klimatsmarta 

material, möjligheter att energieffektivisera, osv.  

 

Vid uppförande av en ny byggnad finns det förutsättningar att från grunden bygga 

klimatsmart i trä, använda återbrukat byggmaterial, ha hög energieffektivisering, osv., och 

därmed en låg klimatbelastning. En av de enskilda åtgärder som markant kan minska 

klimatpåverkan är att använda återbrukat byggmaterial i så stor utsträckning som möjligt, 
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både vid nybyggnation och renovering. Det blir ofta ett billigare alternativ jämfört med 

nyproducerade material. 

Varje kilo minskat växthusgasutsläpp innebär en samhällsvinst på 7 kronor. Denna 

samhällsvinst bör vägas in när olika alternativ vägs mot varandra. Enligt ny lagstiftning ska 

varje byggnad klimatdeklareras och fler krav kommer sannolikt påverka kommunens 

verksamhet och byggnationer. Genom de nya skolbyggnationerna har kommunen en utmärkt 

möjlighet att vara föregångare i klimatsmart byggande. I den fortsatta processen ska därför 

klimataspekterna komma in tidigt. Detta inte enbart för klimatnyttans skull utan också för att 

det blir billigare att bygga klimatsmart och tydligt visa vägen mot ett hållbart samhälle. 

4.5.6 Säkerhets- och krisberedskapsaspekter för de fyra 

alternativen på Stenbocksskolans område samt Ubbarp 8:16 

(Övre borgmästarhagen, Lövåsen) 
Ulricehamns kommuns säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare har granskat 

de olika alternativen och framfört nedanstående tankar, synpunkter och önskemål. 

Dokumentet har uppdaterats vid flera tillfällen, senast den femte oktober 2022.  

Gemensamma åtgärder som behövs vid samtliga platsalternativ 
Promenadstråk eller gång- och cykelvägar är bra oavsett vilket platsalternativ man väljer. Det 

främjar närvaro och social kontroll även vid andra tidpunkter än skoltid  

Det måste finnas någon "sockerbit" för att locka andra människor att röra sig i områdena 

utanför skoltid och på helger. Det kan vara exempelvis caféverksamhet, konserter, ett 

bibliotek eller liknande. 

 

Rätt belysning är viktigt. Det ska vara ljust, inga buskage, gärna höga träd men som man kan 

se under. Inga träd nära skolbyggnaden så att det går att exempelvis klättra upp på tak eller 

klättra in genom fönster. En plats där det finns bostäder från vilka man kan se in till platsen 

där skolan ligger är önskvärt. Byggnaderna ska vara utformade så att de främjar insyn 

utifrån. Finns bostäder i nära anslutning till skolan främjar detta också den sociala 

kontrollen.  

 

Ur brottssynpunkt kan flera individer i samma åldrar, på samma yta, skapa olika negativa 

effekter. Önskemålet är att sära på gymnasieelever och högstadieelever så långt det är 

möjligt. Det ska vara ett tillräckligt långt avstånd mellan skolorna så det upplevs som jobbigt 

att gå till den andra skolan. Ur säkerhetssynpunkt är det ett starkt önskemål att det finns 

säkerhetssystem, skalskydd, sektioneringslåsningar mm för händelser som exempelvis 

Pågående Dödligt Våld (PDV). Ett annat önskemål är att samtliga infartsvägar till en skola 

ska innehålla exempelvis murar och andra tillfarts- eller farthinder. Vissa infartsvägar bör 

exempelvis ha ”pollare” som är styrbara av blåljusorganisationer. Tillgänglighet och 

tillfartsvägar för polis och räddningstjänst måste finnas med i ett tidigt planeringsskede för 

nya skolor. Dessa organisationer bör också få komma med sina professionella åsikter lokalt. 

 

Lärarnärvaro ska möjliggöras i så hög utsträckning som det går. Bygg så att det bli lätt för 

lärare och andra vuxna att se eleverna, detta skapar en bra och tydlig social kontroll. Dela 

inte upp elever, lärare och andra vuxna. Det är bra om man bygger så att kameror kan sättas 

upp som sista utväg, utan att störa allmänhetens integritet. Bygg inte skolan för lågt. Det ska 
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vara tillräckligt högt så att eleverna inte kan ta sig upp på några tak eller ta sig in genom 

fönster. Tillträde till byggnaden ska ses över ur ett brott- och trygghetsperspektiv. 

 

Bra är om det finns passerkort eller taggar till olika delar av skolbyggnaden, eleverna ska bara 

ha behörighet att gå in i deras respektive hemvister och ej i andra elevers hemvister. Det ska 

finnas möjlighet att göra inrymning men också utrymning på ett snabbt och effektivt sätt. 

Exempelvis är det viktigt åt vilket håll dörrarna öppnas. 

Utifrån sårbarhetsperspektiv finns en viss sannolikhet att någon extrem händelse såsom 

skolskjutning, bakterieangrepp i färskvattnet sker i området. Samtidigt är det viktigt att ha en 

ordentlig plan för evakuering och hantering av sådana situationer, exempelvis för 

framkomlighet, utrymningsvägar ut från skolan för eleverna (kunna ta skydd) med mera. 

Planeringsanvisningar för krisberedskap ska komma från myndighetshåll. Anvisningarna 

kommer att beröra reservkraft, vattenförsörjning, tillagningskök, evakueringslokaler mm. 

En betydande del av Ulricehamns kommun samt tätorten Ulricehamn ligger inom 100 km 

från Ringhals kärnkraftverk. Beslut finns att hela kommunen ingår i den yttre 

planeringszonen. Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete med planeringsanvisningar vilka 

skyddsåtgärder kommunen och dess samhällsviktiga verksamheter behöver vidta.  

Vi kan hastigt bli fler vid exempelvis flyktingströmmar, exempelvis vid ett väpnat angrepp 

mot Sverige. Inrymning för invånare från andra kommuner kan komma att behövas vid 

exempelvis en kärnkraftsolycka eller liknande. Det pågår utredningar på regeringsnivå om 

skyddsrum ska byggas i exempelvis nya skolor. Skyddsrum kan exempelvis användas som 

parkeringsgarage i fredstid. Omvärldsbevaka hur andra skolor har gjort. Bra är också att 

bygga in reservkraft och nödvattenuttag. Vad utmärker en bra skolbyggnad ur säkerhets-, och 

krisberedskapssynvinkel? Se gärna hur skolor i områden med sociala problem har löst dessa 

aspekter.  

 

Vilka erfarenheter har vi lärt oss utifrån pandemin? Hur påverkar det ytor som exempelvis 

korridorer, uppehållsutrymmen och ventilation? Säkerhetssamordnare och 

krisberedskapssamordnare bör vara med i ett projekteringsskede vid nya 7-9 skolor, för att 

inte bygga in oönskade säkerhets- och krisberedskapsrisker. Vid IT-relaterade incidenter 

måste beredskap finnas för att skolundervisningen ska fungera. Undervisningen är numera 

till stora delar digitaliserad och tillgång till el är nödvändigt. 

 

Stenbocksskolans område – generella synpunkter 
Som Stenbocksskolan är utformad idag kräver byggnaderna stora åtgärder för att kunna bli 

bra ur ett säkerhetsperspektiv. Det finns många skrymslen och hörn som påverkar 

säkerhetsperspektivet. Skolan har en innergård utan insyn. Önskvärt är om det går att öppna 

upp för insyn. Inomhusmiljön över lag är heller inte bra, utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

Placeringen av kontor för personal är dålig då den inte möjliggör vuxennärvaro i skolans alla 

utrymmen på ett önskvärt sätt. En helt ny skola är att föredra jämfört med att renovera 

utifrån säkerhetsperspektiv.  

 

Nackdelen med nuvarande Stenbocksskolan eller en ny skola på fastigheterna Boken är att 

det finns begränsat med bostadsbebyggelse i direkt anslutning till området. Det finns 

begränsat med insyn till skolområdet från omgivande bebyggelse. Den sociala kontrollen blir 

lidande. Däremot rör sig ganska många människor runt området annan tid än skoltid. 

Gällande fritidsgård bör denna ha en egen ingång/entré. Ytan utanför entrén till 
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fritidsgården, kommer att dra till sig andra personer utöver de som är behöriga att vistas där. 

Utomhusplatsen bör utformas med stor insyn, så att det blir en bra plats att vistas på utan att 

det skapas kaos. Trafikflödet fungerar idag med ungefär 600 elever. Trafikflödet kommer att 

minska då färre elever kommer att gå på området vid Stenbocksskolan. Ur 

krisberedskapsperspektiv är det också en fördel med en fritidsgård då denna också skulle 

kunna användas vid en kris.  

 

Renoveringsalternativet (Stenbocksområdet) 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 
Renoveringsalternativet är det alternativ som är mest likt hur Stenbocksskolan är utformad 

idag. Det har lagts till tre olika hemvister med tillhörande arbetslag. Eleverna har dock 

möjlighet att röra sig mellan och i de olika hemvisterna. Dessa är också utformade så att 

arbetslagen har begränsad insyn på de olika ytorna. Det finns gott om dolda ytor där 

konflikter kan uppstå. Pelarhallen är fortsatt en yta som personalen inte naturligt har insyn 

till. Det behöver tänkas till några extra varv hur tillgängligheten för eleverna till de andra 

hemvisterna kan avgränsas samt att arbetslagens placering och administrativ personals 

placering kan vara mer central där eleverna rör sig. Renoveringsalternativet är något sämre 

än hybridalternativet. Det har klara brister bland annat gällande vuxennärvaro och 

möjligheter att sektionera och låsa hemvisterna. Alternativet är klart sämre än Boken-

alternativet. 

 

Hybridalternativet (Stenbocksområdet) 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 
Hybridalternativet är något bättre än renoveringsalternativet av Stenbocksskolans nuvarande 

lokaler. En fördel är en tydlig entré och en något bättre placering av arbetslagen. Det har 

klara brister bland annat gällande vuxennärvaro och möjligheter att sektionera och låsa 

hemvisterna, likt renoveringsalternativet. Alternativet är klart sämre än Boken-alternativet. 

 

Ny skola på Boken (Stenbocksområdet) 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 
Detta alternativ är det bästa ur säkerhets- och krisberedskapsperspektiv. Vissa justeringar av 

planlösningen behövs dock. Bra med tydliga hemvister som går att sektionera och låsa. En ny 

skola går att utforma på bästa sätt från grunden ur alla olika perspektiv och hänseenden. En 

nackdel kan vara att byggnaden ligger i suterräng och att det kan bli svårare med insyn över 

området. 

 

Ny skola på Gåsen (Stenbocksområdet) 450 elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 
Detta alternativ är det sämsta alternativet då den nya skolan placeras på planen söder om 

Stenbocksskolans lokaler och det blir väldigt trångt, med flera dolda ytor och flera byggnader 

väldigt nära. Den nuvarande idrottshallen var tänkt att rivas i ett första läge och en ny var 

tänkt att byggas på fastigheterna Boken (annextomten). På grund av höga kulturhistoriska 

värden måste nuvarande idrottshall vara kvar och kommer att renoveras istället. En fördel 

med en ny skolbyggnad är att den invändigt kan formas på ett bra sätt ur säkerhets- och 

krisberedskapsperspektiv. 
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Ubbarp 8:16 (Övre borgmästarhagen, Lövåsen) 375 elever 
Ubbarp 8:16 anses vara bättre än exempelvis Tingslyckan 8 ur säkerhetsperspektiv. Det är 

bra att sprida ut skolorna. I området byggs också fler bostäder vilket är positivt. Avståndet är 

längre till centrum jämfört med Tingslyckan 8, vilket kan göra att eleverna inte rör sig ned 

mot stan i samma utsträckning. Detta kan ha en brottsförebyggande effekt. Jönköpingsvägen 

måste korsas för flera av eleverna vilket ställer krav på säkra övergångar.  

 

Det kan vara bra med en stor idrottshall med läktare som idrottsföreningar och andra 

föreningar kan använda på kvällar och helger. Detta skapar rörelse och social kontroll på 

området. Ett bekymmer kan vara att inte tillräckligt många människor rör sig precis förbi 

skolan. Positivt vore om det skapades fler promenadstråk, gång- och cykelvägar i anslutning 

till platsen. Det är också bra om fler bostäder byggs i området då detta gör att fler människor 

rör sig runt skolan. 

 

Tillgänglig yta är större än vid Stenbocksskolan. Ytan möjliggör att i högre grad bestämma 

hur skolan ska utformas på ett bra sätt ur säkerhets- och krisberedskapsperspektiv. 

Tillagningskök och idrottshall gör det möjligt att tillaga mat och hysa många människor vid 

en större samhällsstörning. Kapaciteten på elförsörjning och vattenförsörjning måste utredas 

för att kunna beräkna hur många personer som kan samlas och vara där samtidigt. 

 

Sammanfattning  
Ur ett säkerhetsperspektiv bedöms Ubbarp 8:16 vara ett bra alternativ, då platsen ligger 

längre från centrum samt inte skapar en koncentration av elever på samma sätt som vid de 

andra alternativen. Det blir en nybyggd skola vilket också ger stora möjligheter att utforma 

byggnad och omkringliggande mark på bästa sätt ur säkerhets- och 

krisberedskapsperspektiv. 

 

Gällande alternativen på Stenbocksområdet är Boken-alternativet det bästa ur säkerhets- och 

krisberedskapsperspektiv. En ny skola går att utforma på bästa sätt från grunden ur alla olika 

perspektiv och hänseenden. 
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4.5.7 Platsalternativ på Stenbocksskolans område 
Stenbocksskolans skolområde är detaljplanelagt för A-allmänt ändamål. Inom kvarteret 

Gåsen tillåts en byggnadshöjd på 8,4 meter. Befintlig byggnad är högre än så. Detaljplanen 

kommer därför behöva göras om för att nya bygglov ska kunna ges för nybyggnation, 

tillbyggnad eller volymökning. Skolområdet har en buffert med så kallad prickmark runt sig. 

Inom prickmarken får bebyggelse inte ske.   

 

 

Bild 2. Bilden visar fastigheten Gåsen. 
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Inom kvarteret Boken tillåts en byggnadshöjd på 8 meter. Skolområdet har en buffert med så 

kallad prickmark runt sig. Inom prickmarken får bebyggelse inte ske. Ny detaljplan kan 

behövas beroende på hur skolan utformas.  

 

 

Bild 3. Bilden visar fastigheterna Boken. 
 

En ny skola inom Stenbocksskolans område kan komma att påverka trafiksystemet endast 

marginellt, under förutsättning att elevantalet inte förändras avsevärt jämfört med 

nuvarande Stenbocksskola. Om skolan byggs på Boken bör det också övervägas att flytta 

större delen av skolskjutstrafiken till hållplats Majgårdsgatan, vilket kräver att yta tas från 

fastigheten.  

 

Det kan vara olämpligt att placera friyta och skolbyggnad på varsin sida om Stenbocksgatan, 

eftersom elever då måste ta sig över en trafikerad gata. Vidare kan det innebära att 

motivationen att ta sig till friytan blir lägre. Närheten mellan skolbyggnad och friyta bör 

prioriteras framför närhet till parkering. Det totala parkeringsbehovet kan avgöras först när 

det är beslutat vad som ska hända med områdets alla delar.  

 

Parkmarken behöver omfattas av ny detaljplan om den ska ingå i skolområdet.  

Geoteknisk utredning behövs för att bedöma markens stabilitet vid nybyggnation på 

Stenbocksskolans område. Nödvändiga åtgärder kan innebära höga kostnader.  
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Trafiksituationen vid Stenbocksskolans område kopplat till friyta 
Kommunens trafikplanerare har gjort en preliminär bedömning av en avstängning av 

Stenbocksgatan i syfte att få till en större sammanhängande friyta för eleverna på 

Stenbocksskolans område.  

Det kan konstateras att om Stenbocksgatan tas bort mellan Sanatorievägen och Höjdgatan 

kommer trafikflödena att förändras på ett stort antal gator (ungefärligen markerat nedan) 

även med Stenbocksskolans trafik exkluderad. Den busstrafik som idag trafikerar 

Stenbocksgatan, med hållplats bland annat vid Stenbocksskolan och Bogesundsskolan, 

behöver flyttas. Kollektivtrafik och skolskjutstrafik för Bogesundsskolan kommer då behöva 

hänvisas till Nygatan vilket inte är oproblematiskt. Trafiken bedöms öka kring 

Bogesundsskolan vilket riskerar att förvärra en redan problematisk trafiksituation kring 

skolan. 

Placering av ny hållplats för kollektivtrafik och Skolskjutstrafik för Stenbocksskolan behöver 

tillskapas i ett läge som medger lämplig trafikering, var är oklart. För att ta beslut om en dylik 

förändring krävs en betydligt mer omfattande utredning som belyser samtliga konsekvenser. 

 
Bild 4. Översiktsbild trafiksituationen vid Stenbocksskolan, Bogesundsskolan och Tingsholmsgymnasiet. 
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Trafikförutsättningar vid en ny skola på annextomten (fastigheterna Boken) 
Trafikförutsättningarna vid en sammanslagen skola för 1100 elever vid nuvarande 

Stenbocksskolan utreddes i PM trafik – utbyggnad av Stenbocksskolan för 1100 elever 

2019-05-17. Slutsatserna i utredningen kan tillämpas på en ny skola inom området Boken 

samtidigt som Stenbocksskolan bibehålls i sin nuvarande form. Efter att utredningen 

genomfördes har kollektivtrafik och upphandlad skolskjutstrafik i anslutning till 

Stenbocksskolan lagts om, i enlighet med utredningens förslag, och trafikerar inte längre 

Sanatorievägen. Samtliga hållplatslägen på hållplatserna Stenbocksskolan och 

Majgårdsgatan har byggts om liksom korsningen Grönahögsvägen - Stenbocksgatan. Det 

återstår att bygga om korsningen Stenbocksgatan - Höjdgatan. 

Om Stenbocksskolan kvarstår innebär en ny skola placerad inom annextomten (Boken) 

optimala förutsättningar för samordning av skolskjutstrafiken då samma hållplatser kan 

användas för den nya skolan och för Stenbocksskolan. Eventuellt behöver ytterligare något 

hållplatsläge tillskapas. Linje 200 med hög turtäthet och god yttäckning av centralorten 

trafikerar hållplats Majgårdsgatan i direkt anslutning till fastigheten. 

Den totala belastningen på kringliggande gatunät till följd av att antalet elever i området ökar 

är hanterbar men den parkering /angöring som idag sker på gatumark behöver ges utrymme 

inne på respektive skolfastighet för att inte påverka framkomligheten kring skolorna negativt. 

Yta behöver avsättas inom annextomten (Boken) för angöring och parkering till den nya 

skolan. Ytor behöver också avsättas för detta ändamål för befintlig Stenbocksskola. I nuläget 

nyttjas exempelvis Boken 5 för personalparkering till Stenbocksskolan.  

Avvecklas Stenbocksskolan innan eller i samband med att en ny skola på annextomten 

(Boken) tas i bruk gäller inte ovanstående slutsatser. Vid ett sådant scenario påverkas 

trafiksystemet endast marginellt under förutsättning att elevantalet jämfört med nuvarande 

Stenbocksskolan inte förändras avsevärt. Vid en sådan lösning bör också övervägas att flytta 

större delen av skolskjutstrafiken till hållplats Majgårdsgatan, vilket kräver att yta tas från 

fastigheten.  

Det totala parkeringsbehovet kan avgöras först när det är beslutat vad som ska inrymmas i 

Stenbocksskolans nuvarande huvudbyggnad. Geoteknisk utredning behövs för att bedöma 

markens stabilitet. Nödvändiga åtgärder kan innebära höga kostnader.  

Bedömning av parkeringsbehov i anslutning till Stenbocksområdet 

Skolbyggnad 

Enligt Ulricehamns kommuns parkeringsnorm kräver skolverksamheter sju 

parkeringsplatser per 1000 BTA. Sex platser avser personal och en plats för besökare. Som 

ett räkneexempel för en ny skola med 450 elever, krävs cirka 6200 kvm BTA, vilket i sin tur 

genererar ett totalt parkeringsbehov om 43 parkeringsplatser. 

Aulan 

Det räcker emellertid inte enbart se till det parkeringsbehov som genereras av själva 

skolbyggnaden. Även parkeringsbehovet som uppstår från kringbyggnader så som aula och 

idrottshall behöver tas med i en bedömning. Befintlig aula på Stenbocksskolan rymmer 502 

sittplatser. Vid evenemang behöver även de som befinner sig på scenen, exempelvis en 

ensemble, tas med i en bedömning av parkeringsbehovet. 25 personer utöver de 502 sittande 

bedöms vara ett rimligt antagande. Sammantaget genererar detta ett parkeringsbehov om 
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162 parkeringsplatser för aulan (avrundat uppåt). Bedömningarna för aula görs med 

antagandet att 49% av besökarna är bilburna, och att varje bil innehåller 1,6 personer. 

Antagandena resulterar i följande uträkning:  

• Aula: 527 x 0,49 / 1,6 = 161,39, avrundat uppåt blir det 162 parkeringsplatser.  

Idrottshall 

Befintlig idrottshall för Stenbocksskolan rymmer 320 sittplatser. Här behöver även eventuellt 

spelande lag och ledarstab tas med i samma bedömning, vilket resulterar i ett tillskott på 40 

personer. Parkeringsbehovet som genereras för idrottshallen uppgår till 111 p-platser 

(avrundat uppåt). Bedömningarna för idrottshall görs med antagandet att 49% av besökarna 

är bilburna, och att varje bil innehåller 1,6 personer. Antagandena resulterar i följande 

uträkning:  

• Idrottshall: 360 x 0,49 / 1,6 = 110,25, avrundat uppåt blir det 111 parkeringsplatser.  

Övrig information 

Därutöver görs antagandet att parkeringsbehovet behöver klaras för minst en av dessa 

lokaler vid full beläggning. Ett resonemang behöver också föras om hur antalet 

parkeringsplatser eventuellt kan reduceras, exempelvis genom samnyttjande eller utifrån hur 

lokalerna kommer att nyttjas. Erfarenhetsåterföring bör användas för att räkna fram behovet 

av antalet lediga platser vid olika typer av evenemang och beläggning i lokalerna.  Rimligen 

bör parkeringsbehovet klaras för aulan, som kräver en större mängd parkeringsplatser. En 

parkeringsplats har ett totalt ytanspråk på 25 kvadratmeter. 162 parkeringsplatser kräver 

därför totalt 4050 kvadratmeter parkeringsyta. Adderas den mängd parkeringsplatser som 

själva skolbyggnaden kräver, 43 stycken, uppgår det totala platsbehovet till 205 

parkeringsplatser och 5125 kvadratmeter yta.  

Tabell 16. Antal parkeringsplatser för olika lokaler enligt parkeringsnorm. 

Lokal Parkeringsplatser Yta (kvm) 

Skolbyggnad (450 elever) 43 1075 

Aula  162 4050  

Idrottshall 111 2775 

 

En viktig fråga att ta ställning till är när behovet av parkeringsplatser kan anses vara som 

störst. Är det under skoltid eller efter skoltid, eller kanske samtidigt?  

- Publika evenemang i aulan som äger rum utanför skoltid fångar en bred målgrupp. 

- Idrottsevenemang kan variera, en del äger rum under skoltid, andra utanför skoltid 

som exempelvis cuper. 

Som minst behöver antal parkeringsplatser räkna med att klara full beläggning i åtminstone 

en av lokalerna. Aula och idrottshall är sannolikt inte fullbelagda samtidigt. Exempelvis kan 

ett antagande göras där aulan är fullbelagd, samtidigt som idrottshallen är belagd till 25%. 

Detta skulle generera ett behov av 162 plus 28 parkeringsplatser, sammantaget 190 
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parkeringsplatser (111*0,25=27,75, ungefär=28). Den yta som kräv för 190 parkeringsplatser 

är 4750 kvm (190*25 kvm). 

En annan möjlighet är att samutnyttja skolans parkeringsplatser, vilka i exemplet ovan kan 

vara 43 till antalet. Sammantaget behöver det i så fall tillskapas 147 extra parkeringsplatser 

(190-43=147). I det fall det kan anses vara rimligt att anta att 147 extra parkeringsplatser för 

aula och idrottshall måste tillskapas blir frågan var och på vilket sätt dessa kan förläggas. Ett 

parkeringshus eller parkeringsgarage är kostsamt att bygga. För att kunna anlägga ett 

parkeringshus bör parkeringssituationen totalt inom området övervägas, där ingår även 

parkeringen på fastigheten Eken. 

  

I ett preliminärt svar från byggenheten bedöms det som svårt att teckna in parkeringsplatser 

på allmän plats. Det får konsekvenser för verksamheter och boende i närområdet eftersom 

det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser. Det bör dock vara möjligt att samnyttja en 

del av parkeringsplatserna. Avsteg från parkeringsnormen måste utredas vidare inom sektor 

miljö- och samhällsbyggnad. Det bör utredas vidare om möjligheter finns att räkna in 

Höjdgatans, stadshusets och rådhusets parkeringar. Parkeringsmöjligheter på gatorna 

runtomkring Stenbocksområdet, parkeringen ovanför Folkets, Bogesundskolans parkering 

och vårdcentralens parkering bör också ingå i en sådan utredning.  

Kulturhistorisk inventering genomförd av Förvaltningen för kulturutveckling 

Förvaltningen för kulturutveckling har fått i uppdrag av Ulricehamns kommun att beskriva 

de kulturhistoriska värdena för skolbyggnaden Stenbock på fastigheterna Gåsen 22 och 

Gåsen 25 samt Villa Solbacken på fastigheten Boken 1, inför en eventuell ombyggnad. 

Inventeringen har utförts på ett mycket översiktligt sätt i syfte att kunna identifiera främst de 

interiöra kulturhistoriska värdena och dess uttryck som vägledning för bevarande och 

restaurering vid framtida åtgärder. 

Förvaltningen för kulturutveckling beskriver de viktigaste karaktärsdragen som dessa 

skolbyggnader besitter. Framförallt är det de offentliga utrymmena som är värda att bevara, 

till exempel entréerna med smäckra smidesräcken och handledare av trä. Kalkstengolv, 

fönsterbänkar, armaturer och radiatorer är värdefulla detaljer med hantverksmässiga 

kvalitéer som är svåra att återskapa idag. Andra viktiga karaktärsdrag är utformningen av 

aulan med stolsrader och träjalusier liksom huvudbyggnadens entré med trädörrar och 

nischer Att den ursprungliga byggnaden från 1913 fortfarande har funktion som skola bidrar 

till skolans höga kulturhistoriska värde som en god representant för det tidiga 1900-talets 

skolbyggande. Tillbyggnaderna från 1930-och 60-talet är även de typiska exempel på den 

tidens arkitektoniska ideal där materialval och färgskalor är väl anpassad till den 

ursprungliga skolbyggnaden. Användandet och framhävandet av äkta material som tegel i 

alla väggar lyftes fram som hållbara material som med regelbundet underhåll skulle hålla för 

många årtiondens slitage. Förvaltningen för kulturutveckling är angelägen om att man inte 

bör se kulturhistoriska byggnader som problem utan som en resurs. Särskilt när det gäller 

påverkan på miljön när vi måste se till att göra så lite avtryck som möjligt. Kommunen bör så 

varsamt som möjligt hantera de kulturhistoriska värden som dessa skolbyggnader besitter 

inför en eventuell ombyggnad 

Förvaltningen för kulturutveckling anser vidare att Villa Solbacken besitter ett stort 

kulturhistoriskt värde genom sin välbevarade tidstypiska utformning. Den visar på en vanlig 

villatyp under en period då staden växte utanför själva stadskärnan. Byggnaden har också 
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kvar mycket av sin interiör vilket bidrar till det kulturhistoriska värdet. Ulricehamns 

kommuns stadsarkitekt och byggenheten gör i en preliminär bedömning att renovering eller 

ombyggnad måste ske varsamt. Bland annat bedöms att aulan och idrottshallen måste vara 

kvar och att de ej får rivas. Samma sak gäller villa Solbacken, byggnaden måste bevaras men 

kan möjligtvis flyttas till annan plats. För vidare information, se bilaga två.  
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Renovering av Stenbocksskolan för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

Accent-arkitekter har tagit framunderlaget för detta alternativ. För mer information, se 

bilaga 3. Renoveringsalternativet på Stenbocksskolan innebär en 7-9 skola för upp till 450 

elever, baserat på 25 elever per klass. Dessutom finns plats för 25 elever i grundsärskolan. 

Skolan inrymmer också en fritidsgård. 

Ytan per elev uppgår till 15,9 kvm (BTA). Ytan per särskoleelev är 30 kvm (BTA). Friytan per 

elev är 26,1 kvm och för grundsärskoleelev är densamma 40 kvm per elev. 

Beslutas det att detta alternativ blir 7-9 skola finns en eventuell möjlighet att bygga nya 

kontorslokaler på Boken 2, då annexen kommer att rivas. Parkeringsplatser bör kunna 

anläggas på fastigheten. Villa Solbacken kan stå kvar på samma plats. 

Ulricehamns kommuns stadsarkitekt och byggenheten gör en preliminär bedömning att 

aulan och den nuvarande (stora) idrottshallen måste bevaras på grund av höga 

kulturhistoriska värden. 

Bedömningen av renoveringsalternativet är att det fortfarande innehåller flera dolda ytor. 

Bland annat är hela innergården på baksidan av huvudbyggnaden fortfarande till stora delar 

en dold yta och kan också fortsättningsvis kunna fungera som ett tillhåll för ungdomar 

utanför skoltid. 

Den nuvarande entrén kommer också framledes att vara huvudentré och ej vara direkt 

kopplad mot det större lokala centrumet. Det kommer att finnas ett flertal mindre lokala 

centrum och inget tydligt centralt centrum. Det kommer fortfarande att finnas flera mindre 

entréer runt skolan, de flesta i markplan. Parkmarken nedanför nuvarande Stenbocksskolan 

kommer att tas i anspråk som friyta. En nackdel är att Stenbocksgatan måste korsas av 

eleverna för att nå friytan, samt att parkmarken finns i en sluttning. 

De plus och minus som anges på sidan 44 är gjorda av Accent. LCC-kalkylen visar att 

renoveringsalternativet är minst kostsamt över tid, trots att Accent skriver det är en ”svår och 

kostnadsdrivande renovering”. Samtidigt anges som ett minus att det finns flera lokala 

centra, men så behöver inte vara fallet i verkligheten. 
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Bild 5. Bilden visar renoveringsalternativet på fastigheten Gåsen. 
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Bild 6. Bilden visar för- och nackdelar med renoveringsalternativet på fastigheten Gåsen. 
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Hybridalternativet – delvis ny skola och delvis renoverade lokaler för 450 elever 
plus 25 elever i grundsärskolan 

Accent-arkitekter har tagit framunderlaget för detta alternativ. För mer information, se 

bilaga 3. Hybridalternativet på Stenbocksskolan innebär en 7-9 skola för upp till 450 elever, 

baserat på 25 elever per klass. Dessutom finns plats för 25 elever i grundsärskolan. Skolan 

inrymmer också en fritidsgård. Ytan per elev uppgår till 16,6 kvm (BTA). Ytan per 

särskoleelev är 30 kvm (BTA). Friytan per elev är 26,1 kvm och för grundsärskoleelev är 

densamma 40 kvm per elev. 

Beslutas det att detta alternativ blir 7-9 skola finns en eventuell möjlighet att bygga nya 

kontorslokaler på Boken 2, då annexen kommer att rivas. Parkeringsplatser bör kunna 

anläggas på fastigheten. Villa Solbacken kan stå kvar på samma plats. Ulricehamns kommuns 

stadsarkitekt och byggenheten gör en preliminär bedömning att aulan och den nuvarande 

(stora) idrottshallen måste bevaras på grund av höga kulturhistoriska värden. 

Den nuvarande entrén kommer att bytas mot en ny stor entré på södra sidan och det blir ett 

tydligt gemensamt centrum i anslutning till denna entré. Bedömningen av hybridalternativet 

är att det innehåller färre dolda ytor jämfört med renoveringsalternativet. Bland annat finns 

en viss genomsiktlighet från den nya entrén till innergården på baksidan av huvudbyggnaden 

då entrén har stora glasytor. Detta gör att innergården bör vara något mindre attraktiv som 

tillhåll för ungdomar utanför skoltid. 

Det kommer också att finnas några mindre lokala centrum. Det kommer fortfarande att 

finnas flera mindre entréer runt skolan, de flesta i markplan. Parkmarken nedanför 

nuvarande Stenbocksskolan kommer att tas i anspråk som friyta. En nackdel är att 

Stenbocksgatan måste korsas av eleverna för att nå friytan, samt att parkmarken finns i en 

sluttning. Hybridalternativet framstår vid en jämförelse med renoveringsalternativet, som 

något mer tilltalande ur en pedagogisk synvinkel. 

De plus och minus som anges på sidan 47 är gjorda av Accent. LCC-kalkylen visar att 

renoveringsalternativet är minst kostsamt över tid, trots att Accent skriver det är en ”svår och 

kostnadsdrivande renovering”. Samtidigt anges som ett minus att det finns flera lokala 

centra, men så behöver inte vara fallet i verkligheten. 
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Bild 7. Bilden visar hybridalternativet på fastigheten Gåsen. 
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Bild 8. Bilden visar för- och nackdelar med hybridalternativet på fastigheten Gåsen. 
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Ny skola på annextomten för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken) 

Accent-arkitekter har tagit fram underlaget. För mer information, se bilaga 3.Alternativet 

innebär en 7-9 skola i fyra våningsplan för upp till 450 elever, baserat på 25 elever per klass. 

Dessutom finns plats för 25 elever i grundsärskolan. Skolan inrymmer också en fritidsgård. 

Huvudentrén vetter mot Stenbocksgatan. 

Ytan per elev uppgår till 12,0 kvm (BTA). Ytan per särskoleelev är 30 kvm (BTA). Friytan per 

elev är 26,4 kvm och för varje grundsärskoleelev är densamma 40 kvm. 

Beslutas det att detta alternativ blir 7-9 skola finns en eventuell möjlighet att bygga om 

Stenbocksskolan till förvaltningslokaler med aktivitetsbaserade kontor. Ett bekymmer blir då 

att anlägga parkeringsplatser för den administrativa personalen i tillräcklig omfattning 

utifrån gällande regler i parkeringsnormen. En annan möjlighet kan vara att sälja 

Stenbocksskolan till något byggföretag som omvandlar den till exempelvis bostäder. Problem 

kvarstår att omfattande hänsyn måste tas till de höga kulturvärdena som finns i byggnaden 

samt att det fortfarande är problematiskt att lösa parkeringsfrågan för de boende.  

Ulricehamns kommuns stadsarkitekt och byggenheten gör en preliminär bedömning att 

aulan i Stenbocksskolan och den nuvarande (stora) idrottshallen måste bevaras på grund av 

höga kulturhistoriska värden. Villa Solbacken kan ej heller stå kvar utan måste flyttas till 

annan plats. Geoteknisk utredning behöver göras för att bedöma markens stabilitet. 

Nödvändiga åtgärder kan innebära höga kostnader.  

Bedömningen av detta alternativ är att det går att forma en ny skola utifrån nu gällande 

behov på ett bra sätt. Bland annat är hemvisterna väl avgränsade på olika plan i byggnaden, 

med möjlighet att stänga till. Arbetsplatser för lärare finns inom hemvisterna vilket innebär 

en högre vuxennärvaro i de allmänna utrymmena utanför klassrummen. En nackdel är att 

skolan måste byggas i suterräng vilket innebär att den blir ganska mörk och att ljusinsläpp 

saknas i de delar som vetter inåt mitten av byggnaden. Kvadratmeterytan per elev är också 

mindre jämfört med renoverings- och hybridalternativen. Bredden på korridorer blir mindre 

vilken kan bli en källa till konflikter då elever möts i dessa utrymmen. Justeringar i 

byggnadens utformning måste göras för att detta ska bli ett bättre alternativ. 

Parkmarken nedanför nuvarande Stenbocksskolan kommer att tas i anspråk som friyta. En 

fördel är att eleverna inte behöver korsa Stenbocksgatan för att nå friytan. En nackdel är att 

parkmarken finns i en sluttning. 

De plus och minus som anges på sidan 50 är gjorda av Accent. Vid granskning i 

utredningsgruppen har flera synpunkter framkommit på bland annat krångliga och oflexibla 

planer, trånga utrymmen och konflikter mellan entré-, last- och avfallszon. Dessa synpunkter 

bör granskas vidare om politiken beslutar att detta alternativ blir den nya skolan.  
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Bild 9. Bilden visar ny skola på annextomten för 450 elever (fastigheten Boken) 
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Bild 10. Bilden visar för- och nackdelar med ny skola på annextomten för 450 elever (fastigheten Boken) 
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Ny skola på fastigheten Gåsen för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

Accent-arkitekter har tagit fram underlaget för detta alternativ. För mer information, se 

bilaga 3. Detta alternativ innebär att en ny skolbyggnad byggs på fastigheten Gåsen söder om 

Stenbocksbyggnaderna. Alternativet innebär en 7-9 skola i fyra våningsplan för upp till 450 

elever, baserat på 25 elever per klass. Dessutom finns plats för 25 elever i grundsärskolan. 

Skolan inrymmer också en fritidsgård. Huvudentrén vetter mot Stenbocksgatan. 

I de ursprungliga förutsättningarna ingick att den nuvarande (stora) idrottshallen på 

området skulle rivas och att en ny idrottshall skulle byggas på Boken-fastigheterna. Dessa 

förutsättningar har förändrats under utredningens gång. Ulricehamns kommuns 

stadsarkitekt och byggenheten gör en preliminär bedömning att aulan och den nuvarande 

(stora) idrottshallen måste bevaras på grund av höga kulturhistoriska värden. Detta innebär 

att det blir en mycket hög koncentration av byggnader med många dolda ytor som kan skapa 

otrygghet. Elevernas friyta måste i sin helhet förläggas till Bokenområdet och/eller till 

parkmarken. 

Vidare är det viktigt att ta ställning till vilken typ av verksamhet som fungerar vägg i vägg 

med en högstadieskola. Utemiljön är minimal och inkräktar på utrymme utomhus för annan 

verksamhet i nuvarande skolbyggnad. En annan aspekt att ta ställning till är om dagsljuset 

räcker till för både en ny skola och befintlig byggnad då de ligger mycket nära varandra. En 

ny skolbyggnad kommer att upplevas som stor i förhållande till platsen, även om den nya 

volymen är anpassad för att göra så litet avtryck som möjligt. 

För detta alternativ finns dock en möjlighet att bygga nya kontorslokaler på Boken 2, då 

annexen kommer att rivas. Parkeringsplatser bör kunna anläggas på fastigheten. Villa 

Solbacken kan stå kvar på samma plats. 

Ytan per elev uppgår till 12,0 kvm (BTA). Ytan per särskoleelev är 30 kvm (BTA). För varje 

grundsärskoleelev ska friytan vara 40 kvm, vilket kan innebära bekymmer att uppnå 

kvalitetsmässigt på området. Friytan per elev för årskurs 7-9 är ej framräknad men kommer 

att till sin allra största del vara belägen på fastigheterna Boken och/eller parkmarken på 

andra sidan Stenbocksgatan. 

Då förutsättningarna för detta alternativ kraftigt förändrats, i och med att den gamla (stora) 

idrottshallen preliminärt bedömts måste finnas kvar, har interiöra skisser ej gjorts för detta 

alternativ. Alternativet bedöms av utredningsgruppen som det absolut sämsta av de fyra 

alternativen för skola på Stenbocksområdet. 
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Bild 11. Bilden visar ny skola på fastigheten Gåsen för 450 elever.  
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Bild 12. Bilden visar frågeställningar vid placering av ny skola  på fastigheten Gåsen för 450 elever. 
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Utredningsgruppens bedömning av tillgängliga alternativ på Stenbocksskolans område 
Aspekterna för platsalternativen är bland annat hämtade från en utredning mark- och exploateringsgruppen i sektor MSB gjort, med tillägg av aspekter från 

utredningsgruppen. Utredningsgruppen har gjort bedömningen av de olika aspekterna. 

 

- För det platsalternativ som är bedömt som bäst för en aspekt, har cellen fyllts med grön färg.  

- Är det lika mellan två eller fler platsalternativ, är cellerna fyllda med orange färg.  

- En ofärgad cell innebär att platsalternativet är bedömt att komma på andra, tredje eller fjärde plats. Är samtliga celler ofärgade för någon aspekt 

innebär det att samtliga alternativ är likvärdiga eller ej möjliga att bedöma med det material som finns nu. 

Tabell 17. Tabellen visar utredningsgruppens bedömning av tillgängliga alternativ på Stenbocksskolans område. 

Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Trafik Förslaget innebär trafik 

mellan friyta och skolbyggnad. 

Lösningar för att minska 

trafiken på Stenbocksgatan 

kommer påverka övriga 

trafiksystemet.   

Mer yta behövs för 

busshållplatser samt 

avlämningsyta för elever. 

Stor andel elever inom 

gångavstånd. Lösning behöver 

utredas vidare. 

Förslaget innebär trafik 

mellan friyta och skolbyggnad. 

Lösningar för att minska 

trafiken på Stenbocksgatan 

kommer påverka övriga 

trafiksystemet. 

Mer yta behövs för 

busshållplatser samt 

avlämningsyta för elever. 

Lösning behöver utredas 

vidare. 

 

Stor andel elever inom 

gångavstånd.   

Mer yta behövs för 

busshållplatser samt 

avlämningsyta för elever då 

denna yta i förslaget är 

ianspråktagen för annat 

ändamål. Lösning behöver 

utredas vidare.  

 

Bör övervägas att flytta större 

delen av skolskjutstrafiken till 

hållplats Majgårdsgatan.  

Stor andel elever inom 

gångavstånd. 

Trafiken förändras inte 

nödvändigtvis.  

Om inga förändringar görs kan 

trafik skilja friyta och 

skolbyggnad. Lösningar för att 

minska trafiken på 

Stenbocksgatan kommer 

påverka övriga trafiksystemet.   

 

Stor andel elever inom 

gångavstånd. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Parkeringsplatser 

(kopplade till skolan) 

Parkeringarna är samlade på 

Boken 5. Stenbocksgatan 

behöver passeras för att nå 

parkeringarna. Hänsyn ej 

tagen till antalet 

parkeringsplatser till aula och 

idrottshall. 

Parkeringarna är samlade på 

Boken 5. Stenbocksgatan 

behöver passeras för att nå 

parkeringarna. Hänsyn ej 

tagen till antalet 

parkeringsplatser till aula och 

idrottshall. 

Parkeringarna är samlade på 

Gåsen. Stenbocksgatan 

behöver passeras för att nå 

parkeringarna. Hänsyn ej 

tagen till antalet 

parkeringsplatser till aula och 

idrottshall. 

Parkeringarna är samlade på 

Boken 5. Stenbocksgatan 

behöver passeras för att nå 

parkeringarna. Hänsyn ej 

tagen till antalet 

parkeringsplatser till aula och 

idrottshall. 

Friyta Uppfylls. Parkmarken måste 

tas i anspråk. Ganska nära till 

parkmarken men 

Stenbocksgatan behöver 

passeras. Går att komplettera 

friyta på Boken. 

Uppfylls. Parkmarken måste 

tas i anspråk. Ganska nära till 

parkmarken men 

Stenbocksgatan behöver 

passeras. Går att komplettera 

friyta på Boken. 

Uppfylls. Parkmarken måste 

tas i anspråk. Stenbocksgatan 

behöver ej passeras men det är 

lång sträcka till andra änden 

av parken 

Uppfylls. Parkmarken måste 

tas i anspråk. Ganska nära till 

parkmarken men 

Stenbocksgatan behöver 

passeras. Går att komplettera 

friyta på Boken. 

Pedagogisk miljö, 

arbetsmiljö för 

elever och lärare 

Mer yta per elev än en ny 

skola. Breda korridorer är bra. 

Det finns fortfarande dolda 

ytor kvar. Svårare med 

överblick för pedagogisk 

personal. 

Mer yta per elev än en ny 

skola. Breda korridorer är bra. 

Det finns fortfarande dolda 

ytor kvar. Svårare med 

överblick för pedagogisk 

personal. Tydligt definierad 

entré. 

Mindre yta per elev än om 

man är kvar på 

Stenbocksskolan. Trängre 

korridorer. Bättre överblick för 

pedagogisk personal. 

Sammantaget visar 

konsekvenserna för den 

pedagogiska personalen och 

eleverna att alternativet är 

avsevärt sämre, än 

renoveringsalternativet eller 

hybridalternativet. 

Ej aktuellt på grund av att det 

blir väldigt trångt på Gåsen. 

Många dolda ytor i utemiljön. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Säkerhets- och 

krisberedskaps-

aspekter (För- och 

nackdelar)  

Renoveringsalternativet är 

något sämre än 

hybridalternativet. Det har 

klara brister bland annat 

gällande vuxennärvaro och 

möjligheter att sektionera och 

låsa hemvisterna. Alternativet 

är klart sämre än Boken-

alternativet. 

Hybridalternativet är något 

bättre än renoverings-

alternativet av Stenbocks-

skolans nuvarande lokaler. En 

fördel är en tydlig entré och en 

något bättre placering av 

arbetslagen. Det har klara 

brister bland annat gällande 

vuxennärvaro och möjligheter 

att sektionera och låsa 

hemvisterna, likt 

renoveringsalternativet. 

Alternativet är klart sämre än 

Boken-alternativet. 

 

Detta alternativ är det bästa ur 

säkerhets- och 

krisberedskapsperspektiv. 

Vissa justeringar av 

planlösningen behövs dock. 

Bra med tydliga hemvister 

som går att sektionera och 

låsa. En ny skola går att 

utforma på bästa sätt från 

grunden ur alla olika 

perspektiv och hänseenden. 

En nackdel kan vara att 

byggnaden ligger i suterräng 

och att det kan bli svårare med 

insyn över området. 

 

Detta alternativ är det sämsta 

alternativet av de fyra. Den 

nya skolan placeras på planen 

söder om Stenbocksskolans 

lokaler och det blir väldigt 

trångt, med flera dolda ytor 

och flera byggnader väldigt 

nära. 

Bedömning 

kulturhistorisk 

påverkan 

Detta alternativ ger goda 

möjligheter att skydda och 

utveckla värdebärande 

egenskaper för kulturhistoriskt 

värdefull skolmiljö. Den 

fortsatta skolverksamheten är 

också en del av det 

kulturhistoriska värdet. 

Alternativet innebär fler nya 

ytor men ger ganska goda 

möjligheter att skydda och 

utveckla värdebärande 

egenskaper för kulturhistoriskt 

värdefull skolmiljö. Den 

fortsatta skolverksamheten är 

också en del av det 

kulturhistoriska värdet. 

Sämre och ej överblickbar 

utveckling av värdefull 

kulturmiljö om 

skolverksamheten lämnar 

Gåsen. En 100-årig 

skolverksamhet är en del av de 

värdebärande egenskaperna. 

Samma som för Boken-

alternativet. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Moduler 

Möjlig evakuering av 

lärare och elever under 

byggtiden. Eventuella 

moduler. Kostnader för 

evakuering. Lärmiljö/ 

arbetsmiljö under 

renovering/alternativt 

nybyggnation (2 år). 

Förutsatt att den nya skolan på 

Lövåsen för 375 elever byggs 

först, kan motsvarande antal 

elever ha sin skolgång vid den 

skolan. Kvarvarande elever, 

ungefär 300, behöver flyttas 

till moduler. Modulerna kan 

placeras antingen vid den nya 

skolan på Lövåsen, alternativt 

på Tingslyckan 8. Fördelen 

med Tingslyckan 8 är bland 

annat att det inte behövs 

skolskjuts till och från 

idrottshall. Modulkostnad 

uppskattas till preliminärt 

11,0 mnkr + eventuellt 

ytterligare 2,6 mnkr i 

skolskjutskostnader vid 

moduler på Lövåsen. Vid 

Tingslyckan 8 är marken plan 

och anslutningar förberedda. 

Förutsatt att den nya skolan på 

Lövåsen för 375 elever byggs 

först, kan motsvarande antal 

elever ha sin skolgång vid den 

skolan. Kvarvarande elever, 

ungefär 300, behöver flyttas 

till moduler. Modulerna kan 

placeras antingen vid den nya 

skolan på Lövåsen, alternativt 

på Tingslyckan 8. Fördelen 

med Tingslyckan 8 är bland 

annat att det inte behövs 

skolskjuts till och från 

idrottshall. Modulkostnad 

uppskattas till preliminärt 

11,0 mnkr + eventuellt 

ytterligare 2,6 mnkr i 

skolskjutskostnader vid 

moduler på Lövåsen. Vid 

Tingslyckan 8 är marken plan 

och anslutningar förberedda. 

Förutsatt att den nya skolan på 

Lövåsen för 375 elever byggs 

först och att dessa elever har 

flyttat dit, så kan sannolikt de 

kvarvarande eleverna, ungefär 

300, gå kvar på 

Stenbocksskolan. Moduler för 

slöjdämnena, hemkunskap 

med flera ämnen kan behövas 

om dessa ämnen inte kan 

inrymmas i den befintliga 

Stenbocksskolan. I bästa fall är 

modulkostnaden 0 mnkr, men 

då behöver anpassningar i 

befintliga Stenbocksskolan 

göras för salar i ovan nämnda 

ämnen. 

Samma förutsättningar gäller 

för detta alternativ som för ny 

skola på Boken 1 och 2. 

Alternativet är dock bedömt 

som att det blir väldigt trångt, 

med flera dolda ytor och flera 

byggnader väldigt nära. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Förutsättningar för 

annan verksamhet i 

Stenbocksskolans 

lokaler alternativt 

annan byggnation 

på fastigheten 

Boken (inklusive 

exempelvis påverkan på 

trafik, parkerings-

möjligheter mm). 

Möjliggör byggnation av 

exempelvis förvaltningslokaler 

på fastigheterna Boken 1 och 

2. Busshållplats samt 

avlämningsficka kan också 

anläggas där. Dessa ytor 

behöver utredas vidare. 

Möjliggör byggnation av 

exempelvis förvaltningslokaler 

på fastigheterna Boken 1 och 

2. Busshållplats samt 

avlämningsficka kan också 

anläggas där. Dessa ytor 

behöver utredas vidare. 

Alternativet innebär att 

Stenbocksskolan lämnas för 

utveckling för annan 

verksamhet, exempelvis som 

förvaltningslokaler. En del av 

det kulturhistoriska värdet 

försvinner då det inte längre 

bedrivs skolverksamhet i 

lokalerna. Möjligheten att 

förändra lokalerna är 

begränsade. Ytor för parkering 

kan också bli en begränsande 

faktor. 

Samma som för Boken-

alternativet. 

Ekonomiska 

aspekter 

(investeringsutgifter, 

driftskostnader, LCC-

kalkyl) 

LCC-kalkylen visar att det är 

mest ekonomiskt fördelaktigt 

att renovera Stenbocksskolan 

för 475 elever. Det ger den 

lägsta nuvärdesberäknade 

livscykelkostnaden, 327 646 

tkr 

Hybridalternativet ger en 

nuvärdesberäknad 

livscykelkostnad på 348 526 

tkr.  

Alternativet ger en 
nuvärdesberäknad 
livscykelkostnad på 341 280 
tkr för att bygga en ny skola på 
Boken 1 och 2.  
 

Detta alternativ har inte 

räknats på eftersom den gamla 

idrottshallen måste behållas 

och det då blir mycket trångt 

med flera stora byggnader på 

en liten plats. I det 

ursprungliga förslaget var 

tanken att en ny idrottshall 

skulle byggas på Boken 1 och 

2. 
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Aspekter 

Renovering av 
Stenbocksskolan för 450 

elever plus 25 elever i 
grundsärskolan 

Hybridalternativet, delvis 
ny skola och delvis 

renoverade lokaler för 
450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan 
(fastigheten Gåsen). 

Ny skola på annextomten 
för 450 elever plus 25 

elever i grundsärskolan 
(fastigheterna Boken 1 och 

2). 

Ny skola på fastigheten 
Gåsen för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan 

Utredningsgruppens 

samlade bedömning  

Bedömningen är att 

renoveringsalternativet är det 

mest fördelaktiga, men att det 

är för tidigt att helt utesluta 

hybridalternativet. Det kan i 

ett programskede framkomma 

att ytterligare ytor behöver 

tillskapas eller förändras. 

Sammantaget väger 

aspekterna kring pedagogik, 

kulturmiljö, hållbarhet och 

ekonomi tungt. Vidare ser 

utredningsgruppen stora 

klimatvinster genom att 

utnyttja befintliga strukturer. 

   

 

Utredningsgruppens samlade bedömning av bästa alternativet för högstadieskola på Stenbocksskolans område  

Bedömningen är att renovering av Stenbocksskolan är det mest fördelaktiga, men att det är för tidigt att helt utesluta hybridalternativet för Stenbocksskolan 

(delvis nya och delvis renoverade lokaler). Det kan i ett programskede framkomma att ytterligare ytor behöver tillskapas eller förändras. Sammantaget väger 

aspekterna kring pedagogik, kulturmiljö, hållbarhet och ekonomi tungt. Vidare ser utredningsgruppen stora klimatvinster genom att fortsatt använda 

befintliga strukturer. 
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4.5.8 Platsalternativ Ubbarp 8:16 (Övre borgmästarhagen, Lövåsen) 

skola för 375 elever 

Detta alternativ avser en ny 7-9 skola inom fastigheten Ubbarp 8:16 och Bogesund 1:66. 

Kommunen äger mycket mark även utanför det markerade området. Området har i detta fall 

avgränsats utifrån rimlighet och lämplighet. Utifrån tillgänglighetsaspekter bedöms det 

rimligt att prioritera en lokalisering så nära annan bebyggelse och centrum som möjligt, samt 

i anslutning till Jönköpingsvägen. Det finns inga ytmässiga begränsningar som hindrar 

skolan att få plats.  

I första läget är det en skola för 375 elever som är aktuell med tillhörande fullstor idrottshall. 

Denna skola ska vara möjlig att på sikt bygga ut till åtminstone 600 elever. Vid en utbyggnad 

som överstiger 450 elever behöver en extra idrottshall byggas för att kunna tillgodose det 

ökade elevantalet. 

I samband med pågående planarbete i området har bedömning gjorts att det totalt kommer 

krävas 1,85 hektar markyta för en skolbyggnad om två våningar med tillhörande friyta. Med 

idrottshallar inräknade blir siffran 2,1 hektar. Bedömningen avser en yta exklusive 

parkeringsytor för personal och besökare.  

Skolan kommer behöva byggas ut i etapper. En sådan utbyggnad kräver en flexibel detaljplan 

med en tilltagen möjlig exploateringsgrad för att kunna tillgodose eventuella framtida 

utbyggnader. I bild 12 nedan visas ett område som bedömts utgöra ett lämpligt 

platsalternativ för placering av ny skola på Ubbarp.  

I samband med pågående planarbete planeras för en genomfartsväg i den sydvästra delen av 

området i bild 12 nedan. Placeringen av en skolbyggnad och idrottshall behöver förhålla sig 

till dragningen av en sådan genomfartsväg. 

 
Bild 13. Bilden visar området (röd markering) som utgör platsalternativet Ubbarp.  
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Placeringen kan innebära utökat behov av skolskjuts för elever från södra delen av 

centralorten. Detta är en fråga som behöver utredas vidare. Läget innebär att det är svårt att 

få elever och lärare att cykla eller gå till skolan.   

I översiktsplanen föreslås en väg i den västra delen av området, öster om befintligt 

bostadsområde. Detta bedöms inte påverka möjligheten att rymma en skola inom området.  

Gång- och cykelväg finns idag på Jönköpingsvägen. Denna är dock på fel sida av vägen i 

förhållande till förslaget. En säker passage behöver därför tillskapas. En gång- och cykelväg 

till Falköpingsvägen bör också tillkomma.  

Skolan behöver vara placerad på en sida av kraftledningsgatan. Exakta avstånd till 

kraftledningen behöver utredas. 

Hållplats finns vid Jönköpingsvägen. Hållplatsen trafikeras idag av linje 200 med hög 

turtäthet och god yttäckning av centralorten. Nuvarande hållplats är inte lämplig för 

skolskjutstrafiken, vilket innebär att en större terminal behöver tillskapas inom tomten. 

Det finns bra kapacitet för skolskjutstrafik på Jönköpingsvägen. Om skolskjutsen även ska 

angöra Stenbocksskolan bör rutten förläggas till Jönköpingsvägen - Tre Rosors väg - 

Stenbocksgatan. Detta innebär en rutt på cirka 2,5 kilometer mellan skolorna.  

Skolan placeras i detta läge långt från Lassalyckan och andra anläggningar för friluftslivs- och 

idrottsändamål. Ingen detaljplan finns för området.  

En naturvärdesinventering genomfördes i området under 2020. Resultatet visar att området 

är tillräckligt stort och kan exploateras så att naturvärden, med god planering, kan bevaras i 

tillräcklig omfattning.   
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4.6 Ekonomiska aspekter för alternativen på 

Stenbocksområdet 

Ekonomin är en av flera aspekter som påverkar valet av om-eller nybyggnation. Den 

ekonomiska aspekten i delutredning 2 bygger på utredningar och bedömningar som Accent 

Arkitekter har gjort.  

Beräkningar har ej gjorts för ny skola på Gåsen för 450 elever plus 25 elever i 

grundsärskolan. Anledningen är att detta alternativ bedömts som omöjligt då den befintliga 

idrottshallen måste vara kvar på grund av höga kulturhistoriska värden. I utgångsläget 

antogs att nuvarande idrottshall kunde rivas och att en ny kunde byggas på annextomten. 

Koncentrationen av byggnader på fastigheten blir mycket hög med flera dolda ytor. Accent 

arkitekter har därför inte gjort beräkningar för detta alternativ.  

Sammanställningen av investeringsutgift och driftskostnader redovisas för tre olika 

alternativ:  

• Renovera Stenbocksskolan för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

• Till- och ombyggnad Stenbocksskolan för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

• Ny skola Boken 1 och 2 för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

Därutöver redovisas investeringsutgift och driftskostnader för ny och befintlig idrottshall.  

Nivån på investeringsutgift och driftkostnader är enligt dagens prisnivå samt baseras på 

bedömningar och kommer sannolikt revideras vid en framtida projektering. 

 

En livscykelkostnadsanalys redovisas. LCC-kalkyler är ett verktyg som gör det möjligt att 

välja det alternativ som ger lägst framtida driftskostnader.  
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4.6.1 Investeringar 
Vid alternativet med renovering av Stenbocksskolan får varje elev en yta på 15,9 kvm BTA 

exklusive idrottshall och aula. Särskoleeleverna får en yta på 30 kvm BTA exklusive 

idrottshall och aula. Vid alternativet med till- och ombyggnad av Stenbocksskolan får varje 

elev en yta på 16,6 kvm BTA exklusive idrottshall och aula. Särskoleeleverna får en yta på 30 

kvm BTA exklusive idrottshall och aula. Vid alternativet med en ny skola på Boken 1 och 2 får 

varje elev en yta på 12,0 kvm BTA exklusive idrottshall och aula. Särskoleeleverna får en yta 

på 30 kvm BTA exklusive idrottshall och aula. 

 

När det gäller investeringsutgift för renovering av Stenbocksskolan har Accent Arkitekter 

bedömt den till 18 007 kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter. När 

det gäller investeringsutgift för om- och tillbyggnad av Stenbocksskolan har Accent 

Arkitekter bedömt ombyggnationen till 18 007 kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och 

projekteringsutgifter. Vidare har Accent Arkitekter bedömt nybyggnationen till 41 989 

kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter. När det gäller 

investeringsutgift för alternativet med en ny skola på Boken 1 och 2 har Accent Arkitekter 

bedömt nybyggnationen till 42 100 kr/kvm.  

 

Utgifter för renovering av befintlig idrottshall är bedömd av Accent Arkitekter. 

Ombyggnationen bedöms till 14 141 kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och 

projekteringsutgifter. Nybyggnationen bedöms till 44 598 kr/kvm inklusive risk samt 

byggherre- och projekteringsutgifter.  

 

Utgifter för en ny fullstor nybyggd idrottshall är bedömd av Accent Arkitekter till 25 544 

kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter. Verksamhet fastighet har 

lagt till investeringsutgift för en läktare bedömd till 15 mnkr inklusive risk samt byggherre- 

och projekteringsutgifter.  

 

För samtliga alternativ har Accent Arkitekter bedömt utgifter för utemiljö.  
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 Tabell 18. Investeringar skolbyggnad 
Typ av investering Renovering 

Stenbocksskol

an 

Till- och 

ombyggnad 

Stenbocksskolan 

Ny skola Boken 1 

och 2 

Bygg- och 

renoveringsutgifter 

exkl. idrottshall 

7 895 kvm BTA 

142,2 mnkr 

 

8 215 kvm BTA 

168,1 mnkr  

6 150 kvm BTA 

268,9 mnkr 

Utemiljöer (friyta) 10,8 mnkr 11,0 mnkr 9,2 mnkr 

Summa 

investeringsutgift 

(LCC-belopp) 

 

153,0 mnkr 

 

179,1 mnkr 

 

278,1 mnkr 

Evakueringskostnade

r   

Annan plats: 

11,0 mnkr  

Stenbockssko

lan: 19,8 

mnkr 

Annan plats: 11,0 

mnkr  

Stenbocksskolan: 

19,8 mnkr 

0 mnkr 

Kostnader för rivning 

av 90-tals byggnad 

3,0 mnkr 3,0 mnkr - 

Kostnader för rivning 

av annex 

15 mnkr 15 mnkr 15 mnkr 

Kostnader för flytt av 

Solbacken 

Kan vara kvar 

i detta 

alternativ 

Kan vara kvar i 

detta alternativ 

2 mnkr 

Summa kostnader 

evakuering, rivning 

och flytt 

29,0–37,8 

mnkr 

29,0–37,8 mnkr 17,0 mnkr 

 
Sammanställningen av investeringar visar att en renovering av Stenbocksskolan för 475 

elever beräknas ha en investeringsutgift på 153,0 mnkr. En till- och ombyggnad av 

Stenbocksskolan för 475 elever beräknas ha en investeringsutgift på 179,1 mnkr. En ny skola 

på Boken 1 och 2 för 475 elever beräknas ha en investeringsutgift på 278,1 mnkr.  

 

För alternativet med renovering av Stenbocksskolan tillkommer kostnader för evakuering 

exklusive skolskjuts på 11,0–19,8 mnkr samt kostnader för rivning på 18,0 mnkr. För 

alternativet med till- och ombyggnad tillkommer kostnader för evakuering exklusive 

skolskjuts på 11,0–19,8 mnkr samt kostnader för rivning på 18,0 mnkr. För alternativet med 

en ny skola på Boken 1 och 2 bedöms att kostnader för evakuering inte behöver tillkomma. 

Däremot kostnader för rivning på 15 mnkr samt flytt av Solbacken på uppskattningsvis 2 

mnkr  

 

Investeringsutgifter som ej är med och/eller är svårberäknade för samtliga 

alternativ är: 

- Utgifter för åtgärder i gatunätet, eventuell sprängning, urgrävning, fyllning av massor, 

energiåtgärder, storköksinredning/utrustning i de olika alternativen. 

- Verksamhetsspecifik utrustning som exempelvis dragskåp, spånsugar med mera för 

specialsalar.  

- AV-utrustning och annan specialinredning i klassrum.  
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- Hantering av farligt avfall. 

- Åtgärder för aula. 

- Åtgärder för friyta i parken.  

- Investeringar för konstnärlig utsmyckning (1 % av investeringsutgiften) är ej medräknat. 

 
Tabell 19. Investeringar idrottshall 

Typ av investering Befintlig idrottshall Ny idrottshall 

Bygg- och 

renoveringsutgifter 

2 422 kvm BTA 

38,6 mnkr 

 

1 756 kvm BTA 

44,9 mnkr  

Läktare 15 mnkr 

Utemiljöer (friyta) 8,4 mnkr 5,5 mnkr 

Summa 

investeringsutgift (LCC-

belopp) 

 

47,0 mnkr 

 

65,4 mnkr 

Evakueringskostnader 2,0–3,2 mnkr 0 mnkr 

Kostnader för rivning 0 mnkr 0 mnkr 

Summa kostnader 

evakuering och rivning 

2,0–3,2 mnkr 0 mnkr 

 

Sammanställningen av investeringar visar att en renovering av befintlig idrottshall beräknas 

ha en investeringsutgift på 47,0 mnkr. En ny idrottshall beräknas ha en investeringsutgift på 

65,4 mnkr varav läktare 15 mnkr. För alternativet med renovering av befintlig idrottshall 

tillkommer kostnader för evakuering samt skolskjuts på cirka 2,0–3,2 mnkr beroende på om 

evakueringen blir en tältlösning eller hyra av annan idrottshall i kommunen. För alternativet 

med ny idrottshall tillkommer inte några kostnader för evakuering och rivning.   

 

 

Investeringsutgifter som ej är med och/eller är svårberäknade för samtliga 

alternativ är: 

- Utgifter för åtgärder i gatunätet och energiåtgärder i de olika alternativen. 

- AV-utrustning och annan specialinredning. 

- Hantering av farligt avfall.   

- Investeringar för konstnärlig utsmyckning (1 % av investeringsutgiften) är ej medräknat. 

4.6.2 Driftskostnader 
De driftskostnader som redovisas är lokalvård, storkök, yttre skötsel, uppvärmning, el, 

underhåll samt kapitalkostnad bestående av avskrivning och ränta. Dessa uppgifter har 

erhållits av berörda verksamhetschefer.  

 

Lokalvård 

Kostnader för förbrukningsmaterial skiljer sig inte åt mellan de olika alternativen då antalet 

elever är samma. Val av ytskikt på golv är en faktor som betyder mycket vid 

kostnadsberäkning av lokalvården. Utifrån detta finns en viss oklarhet i kostnadsbilden. 

Städytan är beräknad som 90 % av byggytan (BTA).  

  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

66 

 

De olika alternativen: 

Renovering Stenbocksskolan: 7 895 kvm (BTA), städyta 7 106 kvm  1 421 tkr 

 

Till- och ombyggnad Stenbocksskolan: 7 375 kvm (BTA), städyta 6 638 kvm 1 479 tkr 

 

Ny skola Boken 1 och 2: 6 150 kvm (BTA), städyta 5 535 kvm  1 107 tkr 

 

Befintlig idrottshall: 2 338 kvm (BTA), städyta 2 104 kvm  4 36 tkr 

  

Ny idrottshall: 1 756 kvm (BTA), städyta 1 580 kvm   316 tkr 

 

 

Storkök 

Kostnaden för en årsarbetare beräknas till 500 tkr per år. 

Antal årsarbetare vid de olika alternativen: 

Renovering Stenbocksskolan: Tre årsarbetare.  

 

Till- och ombyggnad Stenbocksskolan: Tre årsarbetare 

 

Ny skola Boken 1 och 2: Tre årsarbetare 

 

Kostnad för de olika alternativen: 

Renovering Stenbocksskolan: 1 500 tkr 

 

Till- och ombyggnad Stenbocksskolan: 1 500 tkr 

 

Ny skola Boken 1 och 2: 1 500 tkr 

 

Yttre skötsel 

Detta underlag bygger på kostnader för yttre skötsel såsom grönytor och hårdgjorda ytor 

samt markutrustning. Ytor och mängder är uppskattade utifrån befintliga skolor. 

Kostnaderna för ny- och ombyggnad är tagna ifrån gällande a-priser för 

skötselentreprenaden. Kostnaderna gäller skötselmoment och omfattar inte driftkostnader 

enligt verksamhet fastighets modell. Sammanställningen bygger på befintliga högstadieskolor 

som de ser ut idag och uppskattning av nya krav på markutrustning i form av yttre miljöer. 

 

Kostnader för multisport-arena och andra aktivitetsytor är inte medräknade utan måste 

prissättas utifrån storlek och innehåll då de är kostsamma anläggningar att sköta. En exakt 

kostnad för respektive alternativ kan räknas fram så fort en ytförteckning med tillhörande 

utrustningslista finns framtagen.  

 

De olika alternativen: 

Renovering Stenbocksskolan:   250 tkr 

Till- och ombyggnad Stenbocksskolan:   250 tkr 

Ny skola Boken 1 och 2:   250 tkr 
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Uppvärmning, el och underhåll 

Beräkningarna nedan baseras på utredningsförslag från Accent arkitekter och beräkningar 

som verksamhet fastighet har gjort. Nya byggnaders energiförbrukning baseras på dagens 

byggregler. 

 

Värmeenergi: För ombyggnation bedöms förbrukningen till 90 kWh/kvm. Kostnaden vid 

investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh. För nybyggnation bedöms förbrukningen till 

60 kWh/kvm. Kostnaden vid investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh.  

Elenergi: För både om- och nybyggnation bedöms förbrukningen till 30 kWh/kvm. 

Kostnaden vid investeringstidpunkten bedöms till 1,5 kr/kWh.  

Underhåll: För ombyggnation bedöms löpande och planerat underhåll till en genomsnittlig 

underhållskostnad på 125 kr/kvm och år. För nybyggnation bedöms löpande och planerat 

underhåll till en genomsnittlig underhållskostnad på 75 kr/kvm och år.  

 
Tabell 20. Kostnader för uppvärmning, el och underhåll skolbyggnader 

Objekt 

Värme, 

tkr/år 
El, tkr/år 

Underhåll, 

tkr/år 

Totalt, 

tkr/år 

Renovering 

Stenbocksskolan 853 355 

 

987 

 

2 195 

Till- och ombyggnad 

Stenbocksskolan 
857 370 985 2 212 

Ny skola 443  277 461 1 181 

 
Tabell 21. Kostnader för uppvärmning, el och underhåll idrottshall 

Objekt 

Värme, 

tkr/år 
El, tkr/år 

Underhåll, 

tkr/år 

Totalt, 

tkr/år 

Befintlig idrottshall 259 109 299 667  

Ny idrottshall 126 79 132 337 

 

 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader består av kalkylmässig räntekostnad och kalkylmässig avskrivning.  

 

Internräntan för 2023 föreslås vara 1,50 procent. Den föreslagna internräntan bygger på 

Ulricehamns kommuns egna upplåningskostnader.  
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Tabell 22. Kapitalkostnader skolbyggnad 

Typ av kostnad Renovering 

Stenbocksskolan 

Till- och 

ombyggnad 

Stenbocksskolan 

Ny skola Boken 1 

och 2 

Ränta (Internränta 

1,5% av 

investeringsutgiften, 

första året.) 

2 295 tkr (152 972 

tkr * 1,5%) 

2 687 tkr (179 118 

tkr * 1,5%) 

4 172 tkr 

(278 118*1,5%) 

Avskrivningar 

(Genomsnittlig 

avskrivningstid är 

beräknad till 33 år.) 

4 636 tkr (152 

972/33) 

5 428 tkr 

(179 118/33) 

8 428 tkr 

(278 118/33) 

Kapitalkostnad 6 931 tkr 8 115 tkr 12 600 tkr 

Sammanställningen av kapitalkostnader visar att kapitalkostnaderna för renovering av 

Stenbocksskolan uppgår till 6 931 tkr. Kapitalkostnaderna för till- och ombyggnad av 

Stenbocksskolan uppgår till 8 115 tkr. Kapitalkostnaderna för ny skola Boken 1 och 2 uppgår 

till 12 600 tkr.  

 
Tabell 23. Kapitalkostnader idrottshall 

Typ av kostnad Befintlig 

idrottshall 

Ny idrottshall 

Ränta (Internränta 

1,5% av 

investeringsutgiften, 

första året.) 

705 tkr (47 008 

tkr * 1,5%) 

981 tkr (65 376 

tkr * 1,5%) 

Avskrivningar 

(Genomsnittlig 

avskrivningstid är 

beräknad till 33 år.) 

1 425 tkr (47 

008/33) 

1 981 tkr (65 

376 /33) 

Kapitalkostnad 2 130 tkr 2 962 tkr 

Sammanställningen av kapitalkostnader visar att kapitalkostnaderna för befintlig idrottshall 

beräknas år 1 till 2 130 tkr. Kapitalkostnaderna för ny idrottshall beräknas år 1 till 2 962 tkr.  
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Sammanställning – Driftskostnader år 1 
Tabell 24. Driftskostnader skolbyggnad 

Typ av kostnad Renovering 
Stenbocksskolan 

Till- och ombyggnad 
Stenbocksskolan 

Ny skola Boken 1 0ch 2 

Lokalvård  1 421 tkr 1 479 tkr 1 107 tkr 
Storkök 1 500 tkr 1 500 tkr 1 500 tkr 
Yttre skötsel  250 tkr 250 tkr 250 tkr 
Uppvärmning, el och 
underhåll 

2 195 tkr 2 212 tkr 1 181 tkr 

Delsumma driftskostnader, 
före kapitalkostnader  

5 366 tkr 5 441 tkr 4 038 tkr 

Kapitalkostnader 6 931 tkr 8 115 tkr 12 600 
Totalsumma av 
driftskostnader 
 

12 297 tkr 13 556 tkr 16 638 tkr 

Sammanställningen av driftskostnader visar att driftskostnaderna för renovering av Stenbocksskolan för 475 elever beräknas år 1 till cirka 12 297 tkr. En till- 

och ombyggnad av Stenbocksskolan för 475 elever beräknas år 1 till cirka 13 556 tkr. En ny skola på Boken 1 och 2 beräknas år 1 till cirka 16 638 tkr.  

 

 
Tabell 25. Driftskostnader idrottshall 

Typ av kostnad Befintlig idrottshall Ny idrottshall 
Lokalvård  436 tkr 316 tkr 
Uppvärmning, el och 
underhåll 

667 tkr 337 tkr 

Delsumma driftskostnader, 
före kapitalkostnader  

1 103 tkr 653 tkr 

Kapitalkostnader 2 130 tkr 2 962 tkr 
Totalsumma av 
driftskostnader 
 

3 233 tkr 3 615 tkr 

Sammanställningen av driftskostnader visar att driftskostnaderna för befintlig idrottshall beräknas år 1 till cirka 3 233 tkr och en ny idrottshall beräknas år 1 

till cirka 3 615 tkr. 
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4.6.3 Sammanfattning 
Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för renovering av 

Stenbocksskolan 475 elever till cirka 153 mnkr. För till- och ombyggnad av Stenbocksskolan 

475 elever till cirka 179 mnkr samt för ny skola på Boken 1 och 2 för 475 elever till cirka 278 

mnkr. Driftskostnaderna för renovering av Stenbocksskolan beräknas år 1 till cirka 12,3 

mnkr. Driftskostnaderna för till- och ombyggnad av Stenbocksskolan beräknas år 1 till cirka 

13,6 mnkr. Driftskostnaderna för en ny skola på Boken 1 och 2 beräknas år 1 till cirka 16,6 

mnkr. Det gäller att vara medveten om att samtliga driftskostnader inte är tillkommande 

kostnader då det idag finns driftskostnader för Stenbocksskolan.  

 

För alternativen tillkommer kostnader för evakuering exklusive skolskjuts samt kostnader för 

rivning. För alternativet med renovering av Stenbocksskolan bedöms kostnader för 

evakuering till 11,0–19,8 mnkr samt kostnader för rivning till 18,0 mnkr. För alternativet 

med till- och ombyggnad av Stenbocksskolan bedöms kostnader för evakuering till 11,0–19,8 

mnkr samt kostnader för rivning till 18,0 mnkr. För alternativet med en ny skola på Boken 1 

och 2 bedöms kostnader för evakuering till 11,0–19,8 mnkr samt kostnader för rivning till 

15,0 mnkr. Alltså för samtliga alternativ tillkommande kostnader för evakuering och rivning 

under en två års-period inom intervallet till 26,0–37,8 mnkr.  

 

Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för befintlig 

idrottshall till cirka 47 mnkr och för en ny idrottshall cirka 65 mnkr. Driftskostnaderna för 

befintlig idrottshall beräknas år 1 till cirka 3,2 mnkr. Driftskostnaderna för ny idrottshall 

beräknas år 1 till cirka 3,6 mnkr. Det gäller att vara medveten om att samtliga driftskostnader 

inte är tillkommande kostnader då det idag finns driftskostnader för idrottshall. För 

alternativet med renovering av befintlig idrottshall tillkommer kostnader för evakuering samt 

skolskjuts på cirka 2,0–3,2 mnkr beroende på om evakueringen blir en tältlösning eller hyra 

av annan idrottshall i kommunen. 

 

4.6.4 LCC-kalkyl - antaganden 
Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,5% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
Restvärde: Tillämpas på nybyggda delar med utgångspunkt från komponentavskrivningar. 
Verksamhet fastighet har bedömt att 35% av investeringsutgiften på nybyggnation har ett 
värde även efter 33 år. 
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4.6.5 LCC-kalkyl skolbyggnad 
 

Kalkylpost  Renovering  Till- och ombyggnad   Ny skola 
 

  475 elever  475 elever   475 elever 

 
Avskrivningstid 33 år  33 år   33 år    
Total byggyta (BTA) 7 895 kvm   8 215 kvm   6 150 kvm 
Investeringsutgift 152 972 tkr  179 118 tkr   278 118 tkr 
Underhåll  987 tkr/år  985 tkr/år   461 tkr/år 
Elenergi, år 1  355 tkr  370 tkr   277 tkr 
Värmeenergi, år 1 853 tkr  857 tkr   443 tkr 
Lokalvård, år 1 1 421 tkr  1 479 tkr   1 107 tkr 
Kost, år 1  1 500 tkr  1 500 tkr   1 500 tkr 
Yttre skötsel  250 tkr/år  250 tkr/år   250 tkr/år 
 
 
LCC-resultat Renovering  Till- och ombyggnad   Ny skola  

 
   

  475 elever  475 elever   475 elever 

Nuvärde investering 152 972 tkr  179 118 tkr   278 118 tkr 
Nuvärde underhåll 35 504 tkr  35 432 tkr   16 594 tkr 
Nuvärde energi 63 100 tkr  64 077 tkr   37 588 tkr 
Nuvärde lokalvård 34 090 tkr  35 472 tkr   26 555 tkr 
Nuvärde kost  35 983 tkr  35 983 tkr   35 983 tkr 
Nuvärde yttre skötsel 5 997 tkr  5 997 tkr   5 997 tkr 
Nuvärde restvärde 0 tkr  7 553 tkr   59 555 tkr  
 
Summa nuvärde 327 646 tkr  348 526 tkr   341 280 tkr 
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4.6.6 LCC-kalkyl idrottshall 
 

Kalkylpost  Befintlig idrottshall   Ny idrottshall    
 

   

 
Avskrivningstid 33 år    33 år    
Total byggyta (BTA) 2 422 kvm    1 756 kvm  
Investeringsutgift 47 008 tkr    65 376 tkr    
Underhåll  299 tkr/år    132 tkr/år   
Elenergi, år 1  109 tkr    79 tkr    
Värmeenergi, år 1 259 tkr    126 tkr    
Lokalvård, år 1 436 tkr    316 tkr    
 
 
 
LCC-resultat Befintlig idrottshall   Ny idrottshall  

 
  

Nuvärde investering 47 008 tkr    65 376 tkr    
Nuvärde underhåll 10 741 tkr    14 822 tkr    
Nuvärde energi 19 199 tkr    10 732 tkr    
Nuvärde lokalvård 10 458 tkr    7 582 tkr    
Nuvärde restvärde 802 tkr    13 999 tkr     
 
Summa nuvärde 86 604 tkr    84 513 tkr   
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4.6.7 Känslighetsanalys 
Vid känslighetsanalyserna är det enbart en parameter som förändras. Övriga är oförändrade. 
Följande antaganden gäller: 

Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,5% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
 

4.6.3 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl skolbyggnad 
 
Renovering Stenbocksskolan 
   
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,0%  1,5% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  -  -  
 
Till- och ombyggnad Stenbocksskolan 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,0%  1,5% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
Ny skola Boken 1 och 2 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  1,5%  5,0% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 
 
Alternativ    Bästa utfall  Värsta utfall 
Renovering Stenbocksskolan 278 512 tkr  327 646 tkr  
Till- och ombyggnad Stenbocksskolan 303 980 tkr  348 526 tkr 
Ny skola Boken 1 och 2  334 713 tkr  356 916 tkr 
 
Kommentarer 
Känslighetsanalysen visar att alternativet med att renovera Stenbocksskolan innebär både 
lägst bästa utfall och lägst högsta utfall i den samlade livscykelkostnaden. Vid det bästa 
tänkbara utfallet blir livscykelkostnaden 278 512 tkr medan vid det värsta tänkbara utfallet 
uppgår livscykelkostnaden till 327 646 tkr. Alltså en skillnad på 49 134 tkr. När det gäller 
alternativet med till- och ombyggnad av Stenbocksskolan varierar livscykelkostnaden mellan 
303 980 tkr och 348 526 tkr. Alltså en skillnad på 44 546 tkr. När det gäller alternativet med 
en ny skola på Boken 1 och 2 varierar livscykelkostnaden mellan 334 713 tkr och 356 916 tkr. 
Alltså en skillnad på 22 203 tkr. 
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4.6.4 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl idrottshall 
 
Befintlig idrottshall 
   
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,0%  1,5% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr -  
Ny idrottshall 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,0%  1,5% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 
 
Alternativ   Bästa utfall  Värsta utfall 
Befintlig idrottshall 72 277 tkr  90 931 tkr  
Ny idrottshall 81 869 tkr  86 933 tkr 
 
Kommentarer 
Vid det bästa utfallet är för den befintliga idrottshallen den samlade livscykelkostnaden 
72 277 tkr i jämförelse med 81 869 tkr för en ny idrottshall. Vid det värsta utfallet är den 
samlade livscykelkostnaden 90 931 tkr i jämförelse med 86 933 tkr för en ny idrottshall. 
Alltså skiljer sig alternativen mer åt i det bästa utfallet än med det värsta utfallet (9 592 tkr i 
jämförelse med 3 998 tkr). För en ny idrottshall i det bästa tänkbara utfallet blir 
livscykelkostnaden 81 869 tkr medan vid det värsta tänkbara utfallet uppgår 
livscykelkostnaden till 86 933 tkr. Alltså en skillnad på 5 064 tkr. När det gäller alternativet 
med den befintliga idrottshallen varierar livscykelkostnaden mellan 72 277 tkr och 90 931 
tkr. Alltså en skillnad på 18 654 tkr.  
 

4.6.5 Analys 
Den översiktliga LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att renovera 
Stenbocksskolan för 475 elever. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 
327 646 tkr jämfört med 348 526 tkr för att bygga till och om Stenbocksskolan samt 341 280 
tkr för att bygga en ny skola på Boken 1 och 2.  
 
Känslighetsanalyser med högre kalkylränta, lägre eller högre energipriser samt restvärde 
eller restvärde 0 kr ger alternativet med att renovera Stenbocksskolan lägst livscykelkostnad. 
Skillnaderna i den nuvärdesberäknade livscykelkostnaden i förhållande till det andra 
alternativet med lägst nuvärdesberäknad livscykelkostnad varierar mellan 8 000 tkr till 28 
000 tkr. Där skillnaden är lägst mellan de två alternativen är energipriserna höjda med 3% 
utöver inflation.  
 
Den översiktliga LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ny 
idrottshall. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 84 513 tkr jämfört 
med 86 604 tkr för att renovera den befintliga idrottshallen. Alltså en skillnad på 2 091 tkr. 
Känslighetsanalyser med högre kalkylränta, lägre eller högre energipriser samt restvärde 
eller restvärde 0 kr ger olika slutsatser om vilket alternativ som är mest ekonomiskt 
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fördelaktigt. Högre kalkylränta ger ekonomisk fördel för att renovera den befintliga 
idrottshallen. Även restvärde 0 ger ekonomisk fördel för att renovera den befintliga 
idrottshallen. Skillnaderna i den nuvärdesberäknade livscykelkostnaden med högre 
kalkylränta eller restvärde 0 varierar mellan 9 000 tkr till 11 00 tkr till fördel för att renovera 
den befintliga idrottshallen.  

 

 

 

4.7 Ekonomiska aspekter Ubbarp 8:16 (Övre 

borgmästarhagen, Lövåsen) 

Den ekonomiska aspekten i denna delutredning bygger på utredningar och bedömningar som 

Accent Arkitekter har gjort.  

Sammanställningen av investeringsutgift och driftskostnader redovisas för ett alternativ:  

• Ny skola på Lövåsen 375 elever.  

Nivån på investeringsutgift och driftkostnader är enligt dagens prisnivå samt baseras på 

bedömningar och kommer sannolikt revideras vid en framtida projektering. 

 

En livscykelkostnadsanalys redovisas. LCC-kalkyler är ett verktyg som väger samman 

investeringsutgift och driftskostnader i ett långsiktigt perspektiv.   

 



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

76 

4.7.1 Investeringar 
Vid alternativet med en ny skola för 375 elever på Lövåsen får varje elev en yta på 12,0 kvm 

BTA exklusive idrottshall. När det gäller investeringsutgift för alternativet med en ny skola 

har Accent Arkitekter bedömt nybyggnationen till 42 100 kr/kvm. Utgifter för en ny fullstor 

nybyggd idrottshall är bedömd av Accent Arkitekter till 25 544 kr/kvm inklusive risk samt 

byggherre- och projekteringsutgifter. När det gäller utemiljöer är behovet en friyta på 20 kvm 

per elev. Investeringsutgiften är av verksamhet fastighet bedömd till 1 000 kr per kvm.  

 
Tabell 26. Investeringar skolbyggnad 

Typ av investering Ny skola 375 elever 

Bygg- och renoveringsutgifter exkl. 

idrottshall 

4 500 kvm BTA 

189,5 mnkr 

 

Utemiljöer (friyta) 7,5 mnkr 

Summa investeringsutgift (LCC-belopp) 197,0 mnkr 

Evakueringskostnader   0 mnkr 

 

Sammanställningen av investeringar visar att en ny skola för 375 elever beräknas ha en 

investeringsutgift på 197,0. mnkr.   

 
Tabell 27. Investeringar idrottshall 

Typ av investering Ny idrottshall 

Bygg- och 

renoveringsutgifter 

1 756 kvm BTA 

44,9 mnkr  

 

Utemiljöer (friyta) 5,5 mnkr 

Summa 

investeringsutgift (LCC-

belopp) 

 

50,4 mnkr 

Evakueringskostnader 0 mnkr 

Kostnader för rivning 0 mnkr 

Summa kostnader 

evakuering och rivning 

0 mnkr 

 

Sammanställningen av investeringar visar att en ny idrottshall beräknas ha en 

investeringsutgift på 50,4 mnkr. Det tillkommer inte några kostnader för evakuering och 

rivning.   

Investeringsutgifter som ej är med och/eller är svårberäknade för samtliga 

alternativ är: 

- Utgifter för åtgärder i gatunätet, eventuell sprängning, urgrävning, fyllning av massor, 

energiåtgärder, storköksinredning/utrustning i de olika alternativen. 

- Verksamhetsspecifik utrustning som exempelvis dragskåp, spånsugar med mera för 

specialsalar.  

- AV-utrustning och annan specialinredning i klassrum.  

- Investeringar för konstnärlig utsmyckning (1 % av investeringsutgiften) är ej medräknat. 
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4.7.2 Driftskostnader 
De driftskostnader som redovisas är lokalvård, storkök, yttre skötsel, uppvärmning, el, 

underhåll samt kapitalkostnad bestående av avskrivning och ränta. Dessa uppgifter har 

erhållits av berörda verksamhetschefer.  

 

Lokalvård 

Val av ytskikt på golv är en faktor som betyder mycket vid kostnadsberäkning av lokalvården. 

Utifrån detta finns en viss oklarhet i kostnadsbilden. Städytan är beräknad som 90 % av 

byggytan (BTA).  

 

Ny skola 375 elever: 4 500 kvm (BTA), städyta 4 050 kvm  810 tkr 

Ny idrottshall: 1 756 kvm (BTA), städyta 1 580 kvm   316 tkr 

 

 

Storkök 

Kostnaden för en årsarbetare beräknas till 500 tkr per år. 

Antal årsarbetare 

Ny skola 375 elever: 3,0 årsarbetare 

 

Ny skola 375 elever: 1 500 tkr 

 

Yttre skötsel 

Detta underlag bygger på kostnader för yttre skötsel såsom grönytor och hårdgjorda ytor 

samt markutrustning. Ytor och mängder är uppskattade utifrån befintliga skolor. 

Kostnaderna för ny- och ombyggnad är tagna ifrån gällande a-priser för 

skötselentreprenaden. Kostnaderna gäller skötselmoment och omfattar inte driftkostnader 

enligt verksamhet fastighets modell. Sammanställningen bygger på befintliga högstadieskolor 

som de ser ut idag och uppskattning av nya krav på markutrustning i form av yttre miljöer. 

 

Kostnader för multisport-arena och andra aktivitetsytor är inte medräknade utan måste 

prissättas utifrån storlek och innehåll då de är kostsamma anläggningar att sköta. En exakt 

kostnad för respektive alternativ kan räknas fram så fort en ytförteckning med tillhörande 

utrustningslista finns framtagen.  

 

Ny skola 375 elever: 250 tkr 

 

Uppvärmning, el och underhåll 

Beräkningarna nedan baseras på bedömningar som verksamhet fastighet har gjort. Nya 

byggnaders energiförbrukning baseras på dagens byggregler. 

 

Värmeenergi: För nybyggnation bedöms förbrukningen till 60 kWh/kvm. Kostnaden vid 

investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh.  

Elenergi: För nybyggnation bedöms förbrukningen till 30 kWh/kvm. Kostnaden vid 

investeringstidpunkten bedöms till 1,5 kr/kWh.  

Underhåll: För nybyggnation bedöms löpande och planerat underhåll till en genomsnittlig 

underhållskostnad på 75 kr/kvm och år.  
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Tabell 28. Kostnader för uppvärmning, el och underhåll ny skola 375 elever och idrottshall 

Objekt 

Värme, 

tkr/år 
El, tkr/år 

Underhåll, 

tkr/år 

Totalt, 

tkr/år 

Ny skola 375 elever  324 162 338 824 

 

 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader består av kalkylmässig räntekostnad och kalkylmässig avskrivning.  

 

Internräntan för 2023 föreslås vara 1,50 procent. Den föreslagna internräntan bygger på 

Ulricehamns kommuns egna upplåningskostnader.  
 

Tabell 29. Kapitalkostnader 

Typ av kostnad Ny skola 375 

elever 

Ny idrottshall 

Ränta (Internränta 

1,5% av 

investeringsutgiften, 

första året.) 

2 954 tkr 

(196 950 tkr * 

1,5%) 

756 tkr (50 400 

tkr * 1,5%) 

Avskrivningar 

(Genomsnittlig 

avskrivningstid är 

beräknad till 33 år.) 

5 968 tkr (196 

950/33) 

1 527 tkr (50 

400/33) 

Kapitalkostnad 8 922 tkr 2 283 tkr 

 

Sammanställning – Driftskostnader år 1 
Tabell 30. Driftskostnader  

Typ av kostnad Ny skola 375 elever Ny idrottshall 
Lokalvård  810 tkr 316 tkr 
Storkök 1 500 tkr - 
Yttre skötsel  250 tkr - 
Uppvärmning, el och 
underhåll 

824 tkr 337 tkr 

Delsumma driftskostnader, 
före kapitalkostnader  

3 384 tkr 653 tkr 

Kapitalkostnader 8 922 tkr 2 283 tkr 
Totalsumma av 
driftskostnader 
 

12 306 tkr 2 936 tkr 

Sammanställningen av driftskostnader visar att driftskostnaderna för en ny skola för 375 

elever beräknas år 1 till cirka 12 306 tkr. För en ny idrottshall beräknas driftskostnaderna till 

2 936 tkr.   

4.7.3 Sammanfattning 
Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för en ny skola på 

375 elever inklusive idrottshall till cirka 247,4 mnkr. Driftskostnaderna för en ny skola på 375 

elever beräknas år 1 till 12,3 mnkr. Driftskostnaderna för en ny idrottshall beräknas år 1 till 

2 936 tkr. Kostnader för evakuering och rivning bedöms till 0 mnkr.  
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4.7.4 LCC-kalkyl antaganden Ubbarp 8:16 (övre Borgmästarhagen, 
Lövåsen) 

Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,5% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
Restvärde: Tillämpas på nybyggda delar med utgångspunkt från komponentavskrivningar. 
Verksamhet fastighet har bedömt att 35% av investeringsutgiften på nybyggnation har ett 
värde även efter 33 år. 
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4.7.5 LCC-kalkyl  
 

Kalkylpost  Ny skola   Ny idrottshall 
 

  375 elever   

 
Avskrivningstid 33 år  33 år    
Total byggyta (BTA) 4 500 kvm   1 756 kvm 
Investeringsutgift 196 950 tkr  50 400 tkr 
Underhåll  338 tkr/år  132 tkr/år 
Elenergi, år 1  162 tkr  79 tkr 
Värmeenergi, år 1 324 tkr  126 tkr 
Lokalvård, år 1 810 tkr  316 tkr 
Kost, år 1  1 500 tkr  - 
Yttre skötsel  250 tkr/år  - 
 
 
LCC-resultat Ny skola   Ny idrottshall 

 
   

  375 elever   

Nuvärde investering 196 950 tkr  50 400 tkr 
Nuvärde underhåll 12 160 tkr  14 822 tkr 
Nuvärde energi 25 387 tkr  10 732 tkr 
Nuvärde lokalvård 19 431 tkr  7 582 tkr 
Nuvärde kost  35 983 tkr  - 
Nuvärde yttre skötsel 5 997 tkr  - 
Nuvärde restvärde 42 174 tkr  13 999 tkr  
 
Summa nuvärde 253 734 tkr  69 537 tkr  
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4.7.6 Känslighetsanalys 
Vid känslighetsanalyserna är det enbart en parameter som förändras. Övriga är oförändrade. 
Följande antaganden gäller: 

Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,5% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
 

4.7.7 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl skolbyggnad 
 
Ny skola 375 elever 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  1,5%  5,0% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 

Bästa utfall  Värsta utfall 
  249 299 tkr  281 693 tkr  
 
Kommentarer 
Känslighetsanalysen visar att en ny skola för 375 elever varierar den samlade 
livscykelkostnaden från 249 299 tkr som bästa utfall till 281 693 tkr som värsta utfall. Alltså 
en skillnad på 32 394 tkr.  

4.7.8 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl idrottshall 
 
Ny idrottshall 
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  1,5%  5,0% 
Energipriser  1,0%  3,0% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 
 

Bästa utfall  Värsta utfall 
  67 662 tkr  68 861 tkr 
 
Kommentarer 
Vid det bästa utfallet är för en ny idrottshall den samlade livscykelkostnaden 67 662 tkr. Vid 
det värsta utfallet är den samlade livscykelkostnaden 68 861 tkr för en ny idrottshall. Alltså 
en skillnad på 1 199 tkr.  
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5 Slutsatser 
Behov 

Kapacitetsanalys är gjord för Stenbocksskolan av FM konsulterna 2016. Räknat efter 

matsalen blir skolans kapacitet 590 elevplatser. För Ätradalsskolan finns ingen motsvarande 

kapacitetsutredning gjord. Sektor lärande beräknar kapaciteten till 300 elevplatser. Maximal 

kapacitet vid befintliga högstadieskolor är då sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 

590 och Ätradalsskolan 300 elevplatser). Vid skolstart i augusti 2022 beräknas det gå 616 

elever på Stenbocksskolan och 237 elever på Ätradalsskolan. Totalt 853 elever. Totalt antal 

invånare i kommunen i åldersgruppen 13-15 år i juni år 2022 är 892. 

 

Totalt antal elever år 2031 i åldern 13-15 år beräknas enligt huvudprognosen vara 1 021 

stycken. Enligt den byggbaserade prognosen är de samma år 1 068 stycken. De elever som 

beräknas gå i kommunal skola i Ulricehamns kommun samma år är enligt huvudprognosen 

980 stycken och enligt byggbaserade prognosen 1 036 stycken. År 2041 beräknas elevantalet 

vara 1 067 stycken enligt huvudprognosen och 1 149 enligt byggbaserade prognosen. De 

elever som beräknas gå i kommunal skola i Ulricehamns kommun är enligt huvudprognosen 

996 stycken och enligt byggbaserade prognosen 1 114 stycken samma år. Vid Stenbocksskolan 

beräknas det år 2031 gå 700 elever enligt huvudprognosen, år 2041 beräknas det gå 745 

elever. Motsvarande elevantal för Ätradalsskolan år 2031 enligt huvudprognosen är 280 

elever. År 2041 beräknas elevantalet vara 251 stycken. För Ätradalsskolan och 

Stenbocksskolan finns ingen byggbaserad prognos för år 2031 och 2041.  

 

I takt med att de stora kullarna i årskurs F-6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar 

platsbehovet. Stenbocksskolans (590 elever) och Ätradalsskolans (300 elever) sammanlagda 

kapacitetstak (890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024. För att möta det 

ökande behovet har upptagningsområdena för Ätradalsskolan ändrats så att skolans 

kapacitet på 300 elevplatser utnyttjas på ett bättre sätt. När kapacitetstaket är nått måste 

lokalbehovet vid Stenbocksskolan lösas genom exempelvis moduler.  

 

Utifrån befolkningsprognosen 2022–2041 bör den sammanlagda kapaciteten vid 

kommunens tre högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet 

på 300 elevplatser, vilket den också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 

elever och att det ska vara samma antal paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra 

paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i centralorten bör då ha en sammanlagd 

kapacitet på ungefär 800 elevplatser. Den ena skolan i centralorten bör dimensioneras för 

375 elevplatser med fem paralleller i varje årskurs. Den andra skolan bör då dimensioneras 

för 450 elevplatser med sex paralleller i varje årskurs. Detta blir en sammanlagd kapacitet på 

825 elevplatser i centralorten. Antal elever per klass brukar variera över tid och är vissa år 

färre än 25 elever och andra år fler än 25 elever. Detta bör tas med i beräkningen av 

klassrummens yta och ventilation i funktionsprogrammet. Åtminstone en av skolorna i 

centralorten ska vara möjlig att bygga ut i framtiden, om behov finns. 
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Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt 

lärande. I vårt digitaliserade samhälle behöver vi miljöer för lärande baserat på forskning, 

kunskap och erfarenheter mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på 

att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men 

brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och ibland stuprörstänk som hindrar 

skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljöns pedagogiska egenskaper kommer att spela 

en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska 

miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetents 

personal.  

Grundsärskola 

För grundsärskolan ska undervisningsytorna vara 30 kvm per elev BTA. Lokalerna 

dimensioneras för 25 elever. Elever på grundsärskolan har ett stort behov av närsamhället i 

undervisningen till exempel i hem- och konsumentkunskap, natur- och samhällsorienterade 

ämnen. Flera av eleverna i särskolan besöker simhallen frekvent för simträning, vattenvana 

och/eller sjukgymnastik. Särskolans verksamhet gynnas av att finnas i en centralt placerad 7-

9 skola. Miljöerna i skolan är ett stöd för eleven att förstå sammanhang, vad som ska ske och 

vad han/hon förväntas göra. Därför finns en begränsning för flera elever i hur många olika 

aktiviteter som kan genomföras i samma miljö.  

 

Gällande klassrummens placering på en 7 - 9 skola så bör grundsärskolans klassrum ligga 

samlade för att underlätta samarbete både mellan personal och elever. Klassrummen ska 

dock inte ligga mitt i skolan där det oftast är störst rörelse, ljud och spring i korridorer med 

mera. Grundsärskolans verksamhet behöver separat utgång till skolgård och skolskjuts, men 

även en ingång från skolans interiör. Basklassrum med grupprum behövs för varje grupp 

samt nära till egen handikappanpassad toalett med dusch. Behov finns av en trygg taxiplats, 

en av- och påstigningsplats. Möjlighet att samarbeta med elever i grundskolan behövs också. 

 

Fritidsgård 

En satsning på ny fritidsgård integrerad i en av högstadieskolorna bör bygga på god 

samplanering, där möjligheterna att använda lokalerna utanför skoltid optimeras. I 

funktionsprogrammet för förskola och grundskola lyfts detta på flera ställen. Fritidsgården 

bör skapas som en del av skolan och som en egen zon med tanke på detta. I 

funktionsprogrammet för förskola och grundskola beskrivs funktionskrav för skolvärd och 

elevcafé, detta bör vara utgångspunkten för ny fritidsgård. I texten beskrivs att utrymmena 

bör vara i det som benämns skolans hjärta. För att nå den optimering som beskrivs ovan så 

bör detta hjärta inte ligga mitt i skolan, utan bör placeras i starten på skolan. Till detta ska 

kopplas andra funktioner som matsal, bild-, musik- och exempelvis slöjdsalar. Ungefärlig yta 

som behövs är 185 kvm. Ytan för kök och arbetsrum med mera fördelas utifrån den ordinarie 

ytan för skolan. Ingen extrayta ska tillkomma utöver detta. De övriga utrymmen som bör 

samplaneras med en fritidsgård är matsal, bild- och slöjdlokaler, skolbibliotek, musiksalar, 

hem- och konsumentkunskapsalar, idrottslokaler och förråd.  

 

Genom att tillskapa en zon där fritidsgård/elevcafé och de ovan angivna lokalerna finns 

samlade skapas även möjlighet till extern förhyrning. Fritidsledare som finns på plats på 

kvällar och helger kan då hjälpa till med den förhyrningen. Det finns också 

samordningsvinster för exempelvis kulturskolan som kan använda sig av såväl musiksalar 

som bildsalar och andra utrymmen.  
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Platser och tidsperspektiv 

Den 19 maj 2022 beslutade kommunfullmäktige att de geografiska platserna för 

högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 21-03-25 §61) är 

Stenbocksskolans område med plats för grundsärskola och fritidsgård, övre 

Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) samt Ätradalsskolans område. Platsalternativen på 

Stenbocksskolans område är: 
- Renovering av Stenbocksskolan för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

- Hybridalternativet – delvis ny skola och delvis renoverade lokaler för 450 elever plus 

25 elever i grundsärskolan (fastigheten Gåsen). 

- Ny skola på annextomten för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

(fastigheterna Boken 1 och 2). 

- Ny skola på fastigheten Gåsen för 450 elever plus 25 elever i grundsärskolan 

För övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16), ny skola för 375 elever, är detaljplanearbetet 

uppstartat. Exakt var på fastigheten skolbyggnaden ska uppföras är ännu inte bestämt. 

Byggstart bör kunna ske hösten 2025 för några av skolorna, exempelvis för övre 

Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) och Ätradalsskolan. För alternativet på Stenbocksskolans 

område bör det vara möjligt att starta renovering/byggnation hösten 2027, efter att skolan på 

övre Borgmästarhagen (Ubbarp 8:16) står klar. Samtliga skolor bör kunna stå klara till 

skolstart hösten 2029. 

Bedömning av olika aspekter 

Gällande renoveringsalternativet och hybridalternativet innebär det trafik mellan friyta och 

skolbyggnad, då del av friytan ligger på parkmarken nedanför Stenbocksskolan. Lösningar 

för att minska trafiken på Stenbocksgatan kommer påverka övriga trafiksystemet. Mer yta 

behövs för busshållplatser samt avlämningsyta för elever. En stor andel elever bor inom 

gångavstånd. En trafiklösning behöver utredas vidare. För Boken alternativet behövs mer yta 

för busshållplatser samt avlämningsyta för elever då denna yta i förslaget är ianspråktagen 

för annat ändamål. Det bör övervägas att flytta större delen av skolskjutstrafiken till hållplats 

Majgårdsgatan. Lösning behöver även i detta alternativ utredas vidare. Samma sak gäller för 

Gåsen alternativet. 

Parkeringsplatser som hör till skolverksamheten kan för samtliga alternativ lösas inom 

Stenbocksskolans område. Friytan som behövs för eleverna uppfylls också i samtliga 

alternativ. Parkmarken behöver dock tas i anspråk som friyta. 

 

I den pedagogiska miljön och arbetsmiljön för elever och lärare, är det mer yta per elev i 

renoveringsalternativet och hybridalternativet än i en ny skola. Breda korridorer är bra. Det 

finns dock fortfarande dolda ytor kvar. Det är svårare med överblick för pedagogisk personal 

men fördelarna ur ett pedagogiskt perspektiv väger över för renoveringsalternativet och 

hybridalternativen jämfört med ny skola på fastigheterna Boken alternativt Gåsen. 

 

För säkerhets- och krisberedskapsaspekter är en ny skola det bästa alternativet. Boken-

alternativet är klart bäst, därefter kommer hybridalternativet och sedan 

renoveringsalternativet. För Boken-alternativet behöver vissa justeringar av planlösningen 

göras. Det är bra med tydliga hemvister som går att sektionera och låsa. En ny skola går att 

utforma på bästa sätt från grunden ur alla olika perspektiv och hänseenden. En nackdel kan 

vara att byggnaden ligger i suterräng och att det kan bli svårare med insyn över området. 
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Gåsen-alternativet bedöms som sämst beroende på den höga koncentrationen av byggnader 

och dolda ytor.  

 

I bedömningen av kulturhistorisk påverkan ger renoveringsalternativet goda möjligheter att 

skydda och utveckla värdebärande egenskaper för kulturhistoriskt värdefull skolmiljö. Den 

fortsatta skolverksamheten är också en del av det kulturhistoriska värdet. 

Renoveringsalternativet bedöms vara lite bättre än hybridalternativet. Hybridalternativet har 

fler nya ytor. Boken alternativet innebär sämre och ej överblickbar utveckling av värdefull 

kulturmiljö om skolverksamheten lämnar Gåsen. En 100-årig skolverksamhet är en del av de 

värdebärande egenskaperna. Samma gäller för Gåsen-alternativet. 

 

Beslutar politiken att renovera Stenbocksskolan eller att gå på hybridalternativet, måste delar 

av eleverna evakueras i två år under renoverings/byggnationsprocessen. Förutsatt att den 

nya skolan på Lövåsen för 375 elever byggs först, kan motsvarande antal elever från 

Stenbocksskolan ha sin skolgång vid den skolan. Kvarvarande elever från Stenbocksskolan, 

ungefär 300, behöver evakueras till moduler. Modulerna kan placeras antingen vid den nya 

skolan på Lövåsen, alternativt på Tingslyckan 8. Fördelen med Tingslyckan 8 är bland annat 

att det inte behövs skolskjuts till och från idrottshall. Modulkostnad uppskattas till 

preliminärt 11,0 mnkr + eventuellt ytterligare 2,6 mnkr i skolskjutskostnader vid moduler på 

Lövåsen. Vid Tingslyckan 8 är marken plan och anslutningar förberedda. 

 

För Boken-alternativet gäller samma förutsättningar som ovan, att den nya skolan på 

Lövåsen för 375 elever byggs först och samma antal elever flyttas dit. De kvarvarande 

eleverna, ungefär 300, kan sannolikt gå kvar på Stenbocksskolan då skolan på Boken byggs. 

Moduler för slöjdämnen, hemkunskap med flera ämnen kan behövas om dessa ämnen inte 

kan inrymmas i den befintliga Stenbocksskolan. I bästa fall är modulkostnaden 0 mnkr, men 

då behöver anpassningar i befintliga Stenbocksskolan göras för salar i ovan nämnda ämnen. 

För Gåsen-skolan gäller samma förutsättningar som för Boken-skolan. 

 

Beslutar politiken om renoveringsalternativet eller hybridalternativet, möjliggör detta 

byggnation av exempelvis förvaltningslokaler på fastigheterna Boken 1 och 2. Busshållplats 

samt avlämningsficka kan också anläggas där. Dessa ytor behöver dock utredas vidare.  

Beslutas det om att en ny skola ska byggas på Boken innebär det att Stenbocksskolan lämnas 

för utveckling för annan verksamhet, exempelvis som förvaltningslokaler. En del av det 

kulturhistoriska värdet försvinner då det inte längre bedrivs skolverksamhet i lokalerna. 

Möjligheten att förändra lokalerna är begränsade. Ytor för parkering kan också bli en 

begränsande faktor. Samma gäller för Gåsen-alternativet. 

 

LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att renovera Stenbocksskolan för 

475 elever. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 327 646 tkr. 

Hybridalternativet ger en motsvarande livscykelkostnad på 348 526 tkr. Alternativet med att 

bygga en ny skola på Boken 1 och 2. ger en livscykelkostnad på 341 280 tkr. Renovering av 

idrottshallen på Stenbocksområdet tillkommer med nuvärdesberäknat belopp på 86 604 tkr. 

För Gåsen-alternativet har Accent-arkitekter inte räknat fram någon investeringsutgift. 

Alternativet är bedömt som betydligt sämre ur flera aspekter, då den gamla idrottshallen 

måste vara kvar på grund av kulturhistoriska värden. Nuvärdesberäknad livscykelkostnad för 
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övre Borgmästarhagen, Ubbarp 8:16, är 253 734 tkr. Ny idrottshall tillkommer med 

nuvärdesberäknat belopp på 69 537 tkr. 

 

Utredningsgruppens samlade bedömning 

Bedömningen är att renovering av Stenbocksskolan är det mest fördelaktiga alternativet, men 

att det är för tidigt att helt utesluta hybridalternativet för Stenbocksskolan (delvis nya och 

delvis renoverade lokaler). Det kan i ett programskede framkomma att ytterligare ytor 

behöver tillskapas eller förändras. Sammantaget väger aspekterna kring pedagogik, 

kulturmiljö, hållbarhet och ekonomi tungt. Vidare ser utredningsgruppen stora klimatvinster 

genom att fortsatt använda befintliga strukturer. 
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Bilaga 1 
 

Riskanalys och åtgärder 

Riskanalys genomfördes i utredningsgruppen 210622. Uppföljning och uppdatering gjordes i utredningsgruppen 211028, 220111 samt 220524. 

 

D= Delutredning 

D1 = En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad (Delutredning 1 klar 211214.) 

D2 = Skola två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

D3 = Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad (Delutredning 3 klar 220614.) 

D4 = Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande Stenbocksskolan 

Här återfinns de risker som framkom vid riskanalysen för delutredningarna samt åtgärder för riskreducering/eliminering. Ansvar för åtgärderna och hur 

dessa följs upp finns också med. Sannolikhet och konsekvens är bedömda efter en sexgradig skala. Riskbedömningen fås fram genom att multiplicera värdena 

för sannolikhet och konsekvens. Riskbedömningen kommer att uppdateras under varje delutredning. 

Riskerna är färgsatta enligt riskmatrisen efter riskbedömning som gröna (1-6), gula (7-16) eller röda (17-36) 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Befolkningsprognos (D2, D3, D4) Tre prognoser kommer att göras, målprognos, 

huvudprognos och dämpad prognos. Vilken ska vi utgå 

från och hur stor är risken att vi landar fel? 

PD 4 3 12 

Åtgärder 

Risken reduceras genom att varje år göra en ny befolkningsprognos och revidera den efter aktuellt nuläge. 

Uppföljning 211028 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. 

Uppföljning 220111 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. 

Uppföljning 220524 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. Ny befolkningsprognos 2022 väntas presenteras i slutet av 

augusti. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Överkapacitet (D2, D3) Risk att vi får överkapacitet av lokaler under ett antal år 

i början. 

PD 4 4 16 

Åtgärder 

Balans mellan överkapacitet och möjlighet att bygga till. Infrastrukturen måste tas hänsyn till vid utbyggnad. 

Uppföljning 211028 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

Uppföljning 220111 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

Uppföljning 220524 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Säkerhetsaspekter (D2, D3, D4) Risk att fritidsverksamhet och skolverksamhet inte 

uppfyller kraven på trygga miljöer. 

PD 3 5 15 

Åtgärder 

Säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare kopplas in i utredningsarbetet. 

Uppföljning 211028 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare har bedömt Hester 5:3, Tingslyckan 8 och Stenbockskolans område. Deras bedömning finns med i delutredning 1. 

Uppföljning 220111 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare har bedömt Hester 5:3, Tingslyckan 8, Stenbockskolans område och Ubbarp 8:16. Deras bedömning finns med i delutredning 1. 

Bedömning ska göras för de olika alternativen på Stenbocksskolans område. 

Uppföljning 220524 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare kommer att bedöma alternativen på Ätradalsskolan i början på juni 2022. Ny bedömning kommer att ske av Stenbockskolans 

område och Ubbarp 8:16. Bedömning ska göras för de olika alternativen på Stenbocksskolans område. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Ekonomi (D2, D3, D4) Att nybyggnation/ombyggnation/renovering blir dyrare 

än beräknat. 

CD 5 5 25 

Åtgärder 

Se till att få så goda underlag som möjligt utifrån placering, kringkostnader och schabloner som möjligt. Genomföra studiebesök och ta del av deras beräkningar. Ta del 

av Accent arkitekters beräkningar. 

Uppföljning 211028 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredning 1. Omvärldsbevakning av priser görs. 

Uppföljning 220111 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredningarna. Omvärldsbevakning av priser görs. 

Uppföljning 220524 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredningarna. Omvärldsbevakning av priser görs. Kriget i Ukraina och en kraftigt ökad 

inflation kan betyda att priserna behöver justeras uppåt inför byggstart. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Elever, vårdnadshavare, medarbetare 

fackliga företrädare (D2, D3, D4) 

Elever, vårdnadshavare, medarbetare och fackliga 

företrädare upplever att de inte är delaktiga. 

EJ 5 3 15 

Åtgärder 

Kommunikationsplan ska upprättas. 

Uppföljning 211028 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. 

Uppföljning 220111 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. 

Uppföljning 220524 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. Elever, vårdnadshavare, medarbetare 

och fackliga företrädare kommer att bli mer delaktiga i ett projekteringsskede. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Tidsaspekten (D2, D3, D4) Arkitektutredningarna blir inte klara i tid. CD 6 4 24 

Åtgärder 

God framförhållning med input till arkitekterna från utredningsgruppen. 

Uppföljning 211028 

Denna risk hör till delutredning 2 som inte påbörjats ännu. Däremot finns en pågående dialog med arkitekterna och uppdrag kommer att ges så snart det är möjligt. 

Uppföljning 220111 

Denna risk hör till delutredning 2, 3 och 4. Det finns en pågående dialog med arkitekterna och deras uppdrag. 

Uppföljning 220524 

Det finns en pågående dialog med arkitekterna och deras uppdrag. Uppdragen är kraftigt försenade. Delutredning 3 ska vara klar 30 maj, delutredning 4 ska vara klar 30 

juni och delutredning 2 beräknas klar 30 september. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Logistik vid alternativet ombyggnation av 

Stenbocksskolan. (D2, D3, D4) 

Svårigheter att hitta ersättningslokaler för eleverna i 

tillräcklig omfattning och plats för dessa. 

PL 4 4 16 

Åtgärder 

Evakuering till ny skola och eventuellt Ätradalsskolan. 

Uppföljning 211028 

Risken hör till delutredning 2, 3 och 4 som inte påbörjats ännu. Det är möjligt att också moduler kan vara en del av en lösning. 

Uppföljning 220111 

Risken hör till delutredning 2, 3 och 4. Moduler kommer att vara en del av en lösning. Beräkningar av yta och omfattning av moduler kommer att genomföras och 

redovisas i delutredningarna. 

Uppföljning 220524 

För delutredning 3, om alternativet renovering väljs, måste eleverna evakueras till moduler antingen jämte nuvarande Ätradalsskolan, alternativt bussas in till moduler 

vid Ubbarp 8:16 eller Tingslyckan 8. Moduler kommer sannolikt att vara en del av en lösning också för Stenbocksområdet. Beräkningar av yta och omfattning av moduler 

kommer att genomföras och redovisas i delutredningarna. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Ekonomi (D4) Svårt att få Stenbocksskolans lokaler areaeffektiva och 

välanpassade till förvaltningens behov av kontorslokaler. 

Svårigheter att beräkna kostnaderna. 

CD 4 4 16 

Åtgärder 

Ta upp frågan med LSG hur vi ska utforma framtidens kontorslokaler. 

Uppföljning 211028 

Risken hör till delutredning 4 som inte påbörjats ännu. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor 

har lagts till som ett alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. 

Uppföljning 220111 

Risken hör till delutredning 4. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor har lagts till som ett 

alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. Lösningen kommer att diskuteras med 

arkitekterna. 

Uppföljning 220524 

Risken hör till delutredning 4. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor har lagts till som ett 

alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. Arkitekterna har i uppdrag att rita och räkna på 

detta alternativ som en del av hybridalternativet på Stenbocksskolans område. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Arbetsmiljö (D2, D3) Risk med elevers och lärares arbetsmiljö i förhållande till 

likvärdig utbildning, måluppfyllelse och lokalernas 

ändamålsenlighet enligt läroplan. (Ny risk 220111.) 

PD 4 5 20 

Åtgärder 

Skyndsamt se till att delutredningarna blir klara inom angiven tidsram inför politiska beslut.  

Uppföljning 220524 

Kommunfullmäktige beslutade 19 maj om högstadieskolornas placering. Delutredningarna beräknas bli klara andra hälften av oktober 2022. Därefter kan politiken 

besluta om vilket av de fyra alternativen på Stenbocksskolans område man vill gå vidare med. För Ätradalsskolans del bör politiken kunna fatta beslut efter 

presentationen i LSG 14 juni. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

D2, D4 Risk med att förlora arkitektoniska och 

kulturmiljövärden i Stenbocksskolans befintliga lokaler. 

RE 4 4 16 

Åtgärder 

En fördjupad kulturmiljölinventering och antikvarisk förprojektering behöver göras inför en upphandling. Kvalitativ utvärderingsmodell ska tas fram vid upphandling av 

arkitekt. 

Uppföljning 220524 

Ny risk 24 maj 2022. 
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Riskvärdering - matris 
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Definitioner av sannolikhet och konsekvens 

Använd definitionerna av sannolikhet och konsekvens i tabellen nedan som vägledning vid bedömning, 

några knivskarpa gränser mellan de olika värdena finns inte. Använd därefter riskmatrisen för att kunna 

bedöma risken. Denna riskbedömning ska inte sammanblandas med den som görs inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Bruttolistan med riskerna, riskområde, riskbedömning mm läggs därefter 

in i intern kontrollmodulen i Stratsys. Gör riskbedömningen för samtliga risker ni kommit fram till i 

bruttolistan. 

Sannolikhet – ett begrepp som uttrycker möjligheten för ett visst utfall 

Värde Sannolikhet 

Definition (Något i definitionen bedöms vara uppfyllt för att ett visst 

värde ska komma ifråga, några absoluta gränser finns inte. Hur ofta 

något bedöms inträffa är ungefärligt.) 

6 
Mycket hög 

sannolikhet 

Mycket troligt att det inträffar, bara en tidsfråga när. Förekommer 

ofta (från dagligen till några gånger/månad). 

5 
Hög 

sannolikhet 

Troligt att det inträffar. Förekommer relativt ofta (ibland, någon 

gång/månad) 

4 
Ganska 

sannolik 

Ganska troligt att det inträffar. Förekommer ganska sällan (någon 

eller några gånger/år) 

3 
Låg 

sannolikhet 

Mindre troligt att det inträffar. Förekommer sällan (mer sällan än 1 

gång/år). 

2 
Mycket låg 

sannolikhet 

Mycket låg sannolikhet för att det kan inträffa. Förekommer mycket 

sällan (någon eller några gånger/10 år). 

1 Osannolik Det är inte troligt att det överhuvudtaget inträffar. 

Konsekvens – en följd av en händelse eller situation.  

Värde Konsekvens 
Definition (Något i definitionen, ej allt, bedöms vara uppfyllt för att 

ett visst värde ska komma ifråga.) 

6 Katastrofal 

Förödande för verksamheten eller mycket stora produktionsbortfall 

och kostnader, mycket långvariga störningar i verksamheten. 

Dödsfall, första hjälpen, AFS 1999:7. 

5 
Mycket 

allvarlig 

Stora produktionsförluster eller stora kostnader, långvariga 

störningar i verksamheten. Mycket allvarliga personskador, första 

hjälpen, AFS 1999:7. T ex förlust av kroppsdel eller jämförbart. 

4 Allvarlig 

Ganska stor påverkan på verksamheten med produktionsförluster 

eller måttliga kostnader. Mindre personskador, första hjälpen, AFS 

1999:7. T ex bruten arm eller liknande. 

3 Begränsad 
Begränsad påverkan på verksamheten eller mindre kostnader. Små 

personskador, första hjälpen, AFS 1999:7. T ex sår, blessyrer. 

2 
Mycket 

begränsad 

Mycket begränsad påverkan på verksamheten eller små kostnader. 

Mycket små personskador, första hjälpen, AFS 1999:7, 

plåsterskador. 

1 Obetydlig Inga personskador, inget produktionsbortfall, mycket låga kostnader 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
Nedan finns det underlag som Accent arkitekter tagit fram. 
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1 Sammanfattning 
I denna delutredning slutredovisas utredningen om högstadieskolan i Timmele. Utredningen 

är avgränsad till att omfatta renovering av Ätradalsskolans befintliga lokaler eller rivning och 

nybyggnad av skollokaler på samma plats. Kapaciteten vid Ätradalsskolan är idag beräknad 

till 300 elevplatser. Maximal kapacitet vid befintliga högstadieskolor i Ulricehamns kommun 

är sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 590 och Ätradalsskolan 300 elevplatser). I 

takt med att de stora kullarna i F - 6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar platsbehovet. 

Stenbocksskolans och Ätradalsskolans sammanlagda kapacitetstak överskrids enligt 

befolkningsprognosen år 2024.  

 

Preliminär byggstart alternativt renoveringsstart för Ätradalsskolan är beräknad till 

läsårsstart 2025/2026. En ny alternativt renoverad skola kan då preliminärt stå klar till 

läsårsstart 2027/2028. En ny skola kan byggas i upp till två plan enligt gällande detaljplan. 

Beslutas att en ny skola ska byggas i fler plan måste detaljplanen justeras. Vid byggnation av 

en ny skola på nuvarande Ätradalsskolans område sker detta jämte nuvarande 

Ätradalsskolans lokaler. Under byggnationsperioden, som beräknas till två år, går eleverna 

kvar i den nuvarande skolans lokaler. Evakuering av eleverna till moduler behöver således 

inte ske. Vid renovering av Ätradalsskolans lokaler behöver samtliga elever evakueras under 

den tvåårsperiod det tar att renovera lokalerna. Moduler kan sättas upp jämte nuvarande 

Ätradalsskolan, fördelen är att befintlig skolskjuts ej påverkas. Alternativt kan moduler sättas 

upp vid Ubbarp 8:16 eller på Tingslyckan 8. Ökade kostnader för skolskjuts tillkommer i så 

fall. Fördelen med en sådan placering är att modulerna kan samutnyttjas då Stenbocksskolan 

renoveras, alternativt det byggs en ny skola på Stenbocksområdet. En ny fullstor idrottshall 

på Ätradalsskolans område behöver byggas, då den gamla är i ett sådant skick att den 

behöver rivas. 

Livscykelkostnadsanalysen (LCC-kalkylen) visar att det är mest fördelaktigt över tid att bygga 

en ny skola. Trots högre investeringsutgifter blir driftskostnaderna över tid lägre då lokalytan 

är mindre och används mer resurseffektivt. En ny byggnad är också mer energieffektiv än en 

gammal byggnad. Utifrån när olika parametrar kombineras till ett bästa och värsta utfall i 

känslighetsanalyser innebär alternativet med att bygga en ny skola minst osäkerhet i utfallet 

för den samlade livscykelkostnaden. Kostnader för rivning av nuvarande Ätradalsskolan vid 

nybyggnation och moduler för evakuering vid renovering är ungefär lika stora.  

 

För flera av de utvärderade aspekterna är det likvärdigt mellan alternativen. Bland annat 

gäller detta sektor lärandes bedömning att få en bra pedagogisk skolmiljö. Bedömningen är 

att det går att få en likvärdigt bra skolmiljö i båda alternativen. Gällande säkerhets- och 

krisberedskapsaspekter är bedömningen att det bästa alternativet är att bygga nytt. 

Lokalerna kan då helt anpassas efter den nya tidens krav och att man ser till att det inte 

skapas dolda konfliktytor. Det är också enklare att anpassa lokalerna ur ett 

krisberedskapsperspektiv. Hållbarhet och klimataspekter har inte varit utredningsgruppens 

uppdrag att utreda.  

 

Utredningsgruppens samlade bedömning 

Utredningsgruppens samlade bedömning är att byggnation av en ny skola på Ätradalsskolans 

område är det bättre alternativet.  
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2 Bakgrund 
Förvaltningen fick i Budget 2017 uppdraget att Ta fram tillväxtplan för grundskolan i 

centralorten samt utred sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.  

Inom ramen för budgetuppdraget utredde förvaltningen förutsättningarna för en 

sammanslagen högstadieskola. För att kunna gå vidare framgick att mycket behövde utredas 

och beslutas om. Till kommunfullmäktige (KF) 2018-01-25 presenterade förvaltningen 

förslag om inriktningsbeslut att slå samman kommunens två högstadieskolor. KF (2018-01-

25, § 9) gav förvaltningen i uppdrag att;  

- fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i 

kommunen.  

- att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan. 

Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas 

eller annan användning.  

- utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning 

ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar 

förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om 

det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder 

antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom 

nybyggnation. Beslutet ska inte påverka vare sig struktur eller verksamhet för andra 

skolor i Ätradalen.  

Uppdragen genomfördes sammanhållet inom ramen för utredningen ”Framtida behov av 

undervisnings- och förvaltningslokaler”. Sista delutredningen redovisades för 

kommunstyrelsen (KS) 2021-01-14. 

I inriktningsbeslutet 7-9 skolor i Ulricehamns kommun, KF (21-03-25 § 61), gavs 

förvaltningen i uppdrag:  

- Att utreda och planera för två högstadieskolor i centralorten och en högstadieskola i 

Timmele  

- Att göra det möjligt för framtida utbyggnader av skolorna  

- Att utreda användningsområdet för fastigheterna och mark vid nuvarande 

Stenbocksskola  

- Att utreda behovet av en resursskola/skolakut  

- Att beslut, från KF (2018-01-25 §9) om att planera för en ny skola i centralorten som 

inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen härmed avslutas 

Förvaltningsledningen ser stora fördelar med att de tre första uppdragen hanteras 

sammanhållet och att en utredning därför genomförs med ett helhetsgrepp.  
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Det fjärde uppdraget ska ej ingå i utredningen utan utreds separat av sektor lärande. 

Utredningen har namnet ”7-9 skolor i Ulricehamns kommun” och består av fyra 

delutredningar enligt nedan. Det är den tredje delutredningen som slutredovisas i denna 

rapport.  

• En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Skola två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 

• Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande 
Stenbocksskolan 

2.1 Organisation 

Styrgrupp: 

Styrgrupp är lokalstyrgrupp (LSG). Styrgruppsordförande är kommunchef.  

Utredningsgrupp; 

- Peter Danestad, utredningskoordinator 

- Agnes Bergqvist, planeringsstrateg 

- Gülsen Özdenkos barn- och utbildningschef 

- Per Röjfors, verksamhetschef F-9 

- Daniel Rundgren biträdande rektor 

- Per Lindahl, lokalsamordnare inom sektor lärande.  

- Pär Norgren, tf enhetschef 

- Ludvig Simonsson, samhällsplanerare 

- Crister Dahlgren, fastighetschef 

- Carina Andersson, lokalresursplanerare 

- Lena Moritz verksamhetschef kultur och fritid 

- Caroline Ahlberg, ekonom 

- Beleen Wisén Hansson rektor 

- Rebecka Engvall, stadsarkitekt 

Tidsplan 

Lokalstyrgruppens (LSG) sammanträden används som fasta hållpunkter till vilka 

återrapportering sker regelbundet. Delutredningarna följer varandra och prioriteras i den 

ordning som är beskriven i bakgrunden. Inplanerade möten för LSG våren 2022 är: 

2022-02-08  

2022-03-22 

2022-05-03 

2022-06-14 

Delutredning två, tre och fyra förväntades klara i mars 2022. Beroende på 

arkitektutredningarnas fördröjning har tidsperspektivet behöva förlängas.  
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2.2 Kostnadsram 

Utredningen ska i första hand genomföras inom befintlig budgetram. Vid behov av extra 

resurser ska detta beskrivas och lyftas i styrgruppen. Behov av medel till en arkitektkonsult 

under våren 2022 behöver säkerställas. 

2.3 Effektmål 

Att genomföra en sammanhållen utredning syftar till att komma framåt med brådskande 

skollokalsförsörjning med hänsyn tagen till gällande funktionsprogram, samt med beaktande 

av annat lokalbehov i förvaltningen.  

Långsiktiga effekter för kommunens verksamhet förväntas bli:  

• Kommunens skollokaler är utformade för att stödja det pedagogiska innehållet och 

bidrar med inkluderande lärmiljöer.  

• Bättre arbets- och skolmiljö för personal och elever.  

• Möjlighet för framtida utbyggnader av skolorna vid ökade behov. 

• Fastigheter och mark vid Stenbocksskolan används på ett sätt som stödjer 

kommunens behov. 

2.4 Avgränsningar 

• Vid dimensionering av skolorna ska utredningen utgå från befintliga 

upptagningsområden. 

• Montessoriskolans utbyggnad med en högstadiedel på maximalt 75 elevplatser, ska 

inte räknas av från det totala behovet av elevplatser vid de kommunala skolorna. 

Anledningen är Montessoriskolans lägre elevantal per årskurs i åldrarna F-6.  

• Dimensioneringen av de båda skolorna i centralorten behöver inte vara samma. 

• Särskola för årskurs 7-9 ska finnas vid en av skolorna i centralorten. 

• Fritidsgård ska finnas med som möjlighet vid minst en av skolorna i centralorten, i 

det mest centrala läget. 

• Minst en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut i framtiden om behov 

finns. Bra om det är möjligt att bygga ut båda skolorna. 

• Högstadieskola i Timmele avgränsas till att omfatta renovering av Ätradalsskolans 

befintliga lokaler eller rivning och nybyggnad av skollokaler på samma plats.  

• Arkitektutredningar görs där behov finns för befintliga skollokaler i Ätradalsskolan 

och Stenbocksskolan samt för möjliga förvaltningslokaler i nuvarande 

Stenbocksskolan. 

3 Riskanalys och uppföljningar 
Riskanalys för utredningen ”7-9 skolor i Ulricehamns kommun” genomfördes 22 juni 2021. I 

riskanalysen ingår risker för delutredningen ”Högstadieskola i Timmele med möjlighet till 

framtida utbyggnad”. Uppföljning gjordes den 28 oktober 2021, den elfte januari 2022 samt 

24 maj 2022. För att ta del av risker och uppföljning se bilaga 1.  
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4 Högstadieskola i Timmele med 

möjlighet till framtida utbyggnad 

4.1 Hur ser behovet ut? (Befolkningsprognos)  

4.1.1 Kapacitet och elevantal vid Stenbocksskolan och 

Ätradalsskolan 
Kapacitetsanalys är gjord för Stenbocksskolan av FM konsulterna 2016. För Stenbocksskolan 

är det främst antalet toaletter som begränsar skolans kapacitet, till 435 elevplatser. Därefter 

begränsar matsalen, räknat på tre matlag, kapaciteten till 590 elevplatser och antalet 

klassrum till 624 elevplatser räknat på att varje klass är i behov av ett eget klassrum och att 

det finns 26 elevplatser per klass. Räknat efter matsalen blir skolans kapacitet 590 

elevplatser. För Ätradalsskolan finns ingen motsvarande kapacitetsutredning gjord. Sektor 

lärande beräknar kapaciteten till 300 elevplatser. Maximal kapacitet vid befintliga 

högstadieskolor är då sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 590 och Ätradalsskolan 

300 elevplatser).  

 

Vid skolstart 25 augusti 2021 gick 578 elever vid Stenbocksskolan och 241 elever vid 

Ätradalsskolan. Totalt 819 elever. Totalt antal invånare i kommunen i åldersgruppen 13-15 år 

2021 är 857. Det innebär att 38 av dessa barn (857 minus 819) går i högstadieskolor i andra 

kommuner.  

4.1.2 Befolkningsprognos 2021–2040 och kommande behov av 

elevplatser för högstadieelever 
Materialet i tabell 1 nedan är hämtat från Ulricehamns kommuns befolkningsprognos, 

”Långtidsprognos 2021–2040 och delområdesprognos”. Bostadsbyggandet som faktor finns 

inte med för åren 2030-2040 på grund av stora osäkerheter. Inflyttningen består dessa år 

enbart av ett flyttningsmönster som baseras på att när invånare flyttar ut möjliggör det för 

nya invånare att flytta in. Detta medför en mer dämpad befolkningsökning i detta intervall, 

både gällande huvudprognos och målprognos. Utifrån tabell 1 och ovanstående resonemang, 

behöver de tre högstadieskolorna dimensioneras för sammanlagt 1100 elever. 
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Tabell 1. Tabellen visar det prognosticerade totala antalet elever i högstadieålder år 2030 och år 2040 i 

Ulricehamns kommun. Tabellen visar också det år med högsta antalet elever (peak) under motsvarande 

perioder, om detta inte är år 2030 eller år 2040. Dessutom anges det prognosticerade antalet elever som 

beräknas gå i kommunal skola i Ulricehamns kommun. Ökningen av antalet elever från 2020 finns angivet 

inom parentes i kolumnerna för ”Huvudprognos” och ”Målprognos”. Hänvisning till aktuella sidor i 

befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”. 

År 
Huvudprognos 

(förändring från 2020) 

Målprognos 

(förändring från 2020) 

Totalt antal elever 13 – 15 år enligt 

befolkningsprognosen år 2030, s.15-16 

962 (+75) 
Peak år 2029,  

966 (+79) 

989 (+102) 
Peak år 2029, 

990(+103) 

Antal elever som beräknas gå i kommunal skola i 

Ulricehamns kommun år 2030, s.30 

931(+74) 
Peak: år 2029 

935 (+74) 

958 (+100) 
Värde i målprognos saknas för 

Ätradalsskolan. Beräkningen utgår 

från värdet i huvudprognosen för 

Ätradalsskolan. 

Totalt antal elever 13 – 15 år enligt 

befolkningsprognosen år 2040, s.15-16 
975 (+88) 
Peak år 2040 

1036 (+149) 

 Peak år 2040 

Antal elever som beräknas gå i kommunal skola i 

Ulricehamns kommun år 2040, s.30 

942 (+86) 
Peak år 2040 

 

1002 (+146) 
Värde i målprognos saknas för 

Ätradalsskolan. Beräkningen utgår 

från värdet i huvudprognosen för 

Ätradalsskolan. 

4.1.3 Befolkningsprognos 2021-2040 och kommande behov av 

elevplatser vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan med 

nuvarande upptagningsområden 
Nedanstående tabeller visar prognosticerat behov av elevplatser år 2030 och 2040 vid 

Stenbocksskolan respektive Ätradalsskolan, utifrån antagandet att samma 

upptagningsområden gäller fram till år 2040. 

 
Tabell 2. Tabellen visar det prognosticerade antalet elever vid Stenbocksskolan år 2030 och 2040. Ökningen av 

antalet elever från 2020 finns angivet inom parentes i kolumnerna för ”Huvudprognos” och ”Målprognos”. 

Hänvisning till aktuella sidor i befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”.  

År 
Huvudprognos 

(förändring från 2020) 

Målprognos 

(förändring från 2020) 

Antal elever som beräknas gå vid 

Stenbocksskolan år 2030, s.30 
696(+87) 723 (+113) 

Antal elever som beräknas gå vid 

Stenbocksskolan år 2040, s.31 
689(+80)  749 (+140) 

 
Tabell 3. Tabellen visar det prognosticerade antalet elever vid Ätradalsskolan år 2030 och 2040. Ökningen av 

antalet elever från 2020 finns angivet inom parentes i kolumnen för ”Huvudprognos”. Hänvisning till aktuella 

sidor i befolkningsprognosen finns angivna i kolumnen ”År”. 

År 
Huvudprognos 

(förändring från 2020) 

Målprognos 

(förändring från 2020) 

Antal elever som beräknas gå vid 

Ätradalsskolan år 2030, s.30 
235 (-13) 

Målprognos saknas för 

Ätradalsskolan 

Antal elever som beräknas gå vid 

Ätradalsskolan år 2040, s.31 
253 (+6) 

Målprognos saknas för 

Ätradalsskolan 
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4.1.4 Hur ska kommunen tillgodose behovet av platser på 

högstadiet?  
I takt med att de stora kullarna i F - 6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar platsbehovet. 

Stenbocksskolans (590 elever) och Ätradalsskolans (300 elever) sammanlagda kapacitetstak 

(890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024.  

 

När kapacitetstaket är nått måste lokalbehovet vid Stenbocksskolan lösas genom exempelvis 

moduler. Möjligheten att skapa attraktiva kombinationer för lärartjänster vid Ätradalsskolan, 

heltid som norm samt likvärdig utbildning för elever vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan 

bör också värderas.  

4.1.5 Skollokalernas utformning – sektor lärande 
Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt 

lärande. I vårt digitaliserade samhälle behöver vi miljöer för lärande baserat på forskning, 

kunskap och erfarenheter mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på 

att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men 

brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och ibland stuprörstänk som hindrar 

skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljön pedagogiska egenskaper kommer att spela 

en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska 

miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetents 

personal.  

Skolans lokaler ska utformas på ett sådant sätt att de utgör ett stöd för elevernas utveckling, 

lärande och trygghet. 

Lärmiljön ska präglas av en långsiktighet i synen på kunskap, lärande, individuell utveckling 

och socialt samspel. Lärmiljön skall stödja ett pedagogiskt arbete i enlighet med gällande 

kommunala styrdokument, skollag och läroplan, med fokus på stabila, pedagogiska 

utvecklingsriktningar som med bas i aktuell pedagogisk forskning kan förväntas leva vidare i 

kommande centrala styrdokument. 

Undervisningen i skolans samtliga ämnen ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler som är 

anpassade till gällande regler avseende tillgänglighet. 

Lokalplaneringen ska utgå från tanken om hemvist/hemklassrum där det mesta av den 

undervisning som inte ställer krav på specialsalar äger rum. 

En skolas hemvister ska vara likvärdiga och innehålla en variation av rum som ger 

förutsättningar att skapa olika lärmiljöer. Variationen ska stödja de olika moment som finns i 

en undervisningssituation. Variationen ska ge förutsättningar att fånga elevers olika behov 

och utgöra ett stöd för elever med funktionshinder eller behov av individuellt stöd 

Stor vikt ska även läggas vid grupprum/mindre undervisningsrum i direkt anslutning till 

hemvisten. 

Skolbyggnaderna ska präglas av en genomgående hållbarhetstanke i alla aspekter, från 

samhällsbyggnad och lärmiljö till val av byggnadsmaterial och tekniska system.   
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Inomhusmiljön är av stor betydelse för alla elever. Det är viktigt att beakta luftkvalitet, ljus, 

ljud och termiskt inomhusklimat i planeringen vid om- och nybyggnation. Ljud- och 

ljusmiljön är särskilt viktiga aspekter för elever med funktionsnedsättning eller 

andra svårigheter. En annan viktig aspekt är val av byggprodukter. 

De ska vara kontrollerade ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. 

 

Fysisk aktivitet och rörelse har visat sig ha positiv inverkan på skolresultaten. Tillräcklig 

tillgång till idrottsytor av hög kvalitet, såväl inomhus som utomhus, är alltså en viktig del av 

många skolbyggnadsprojekt. Lokaler för idrottsundervisning innefattar förutom själva 

idrottssalen även andra utrymmen som omklädningsrum, duschrum och förrådsytor. 

Lokalerna ska ge förutsättningar för modern undervisning och effektivt lokalutnyttjande. I 

dusch- och omklädningsrum är dessutom trygghet och integritet viktiga aspekter. Även 

skolans övriga lokaler bör stödja och främja fysisk aktivitet och rörelse. En aktiv skolmiljö 

kan bidra till såväl god hälsa som bättre skolresultat. 

 

Säkerhet och trygghet ska även beaktas gällande exempelvis utrymning, inrymning, 

larmzoner och hur dörrar och lås är placerade och utformade. Det ska även beaktas åtgärder 

avseende risker för hotfulla våldssituationer. 

4.2 Dimensionering av skola i Timmele med 

möjlighet till framtida utbyggnad 

Utifrån befolkningsprognosen 2021-2040 bör den sammanlagda kapaciteten vid kommunens 

tre högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet på 300 

elevplatser, vilket den också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 elever 

och att det ska vara samma antal paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra 

paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i centralorten bör då ha en sammanlagd 

kapacitet på ungefär 800 elevplatser.  

 

Den ena skolan i centralorten bör dimensioneras för 375 elevplatser med fem paralleller i 

varje årskurs. Den andra skolan bör då dimensioneras för 450 elevplatser med sex paralleller 

i varje årskurs. Detta blir en sammanlagd kapacitet på 825 elevplatser i centralorten. Antal 

elever per klass brukar variera över tid och är vissa år färre än 25 elever och andra år fler än 

25 elever. Detta bör tas med i beräkningen av klassrummens yta och ventilation i 

funktionsprogrammet. Åtminstone en av skolorna i centralorten ska vara möjlig att bygga ut 

i en framtid, om behov finns. 

4.3 Lokalisering av skola i Timmele 

(samhällsutveckling, trafik, tillgänglighet, 

miljöaspekter, markbeskaffenhet). 

Platsalternativen att utreda på Ätradalsskolans område är: 

- Ny skola på Ätradalsskolans område för 300 elever 

- Renovering av Ätradalsskolans lokaler för 300 elever 
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4.3.1 Markförsörjningsgruppens bedömning av detaljplan, trafik 

med mera för alternativen på Ätradalsskolans område 
Ätradalsskolans skolområde är detaljplanelagt för A-allmänt ändamål. Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra för en högstadieskola. Inom detaljplanen finns mycket få 

begräsningar. Högsta tillåtna våningsantal är två våningar, och skolområdet har en buffert 

med så kallad prickmark runt sig. Inom prickmarken får bebyggelse inte ske. I övrigt finns 

inga andra planmässiga begräsningar inom A-ändamålet. Det bedöms i detta skede finnas 

goda möjligheter att genomföra en renovering eller nybyggnation av Ätradalsskolan inom 

ramarna för gällande detaljplan.  

 

 
Figur 1. Bild på den digitaliserade versionen av detaljplanen. 

 
Trafiksystemet bedöms inte påverkas om en om-eller nybyggnad är placerad inom 

skolområdets norra del. Om en ny skolbyggnad placeras längre söderut inom skolområdet, 

kan det vara aktuellt att ansluta persontrafiken söderifrån. Utöver att elever från Hössna 

numera ingår i Ätradalsskolans skolskutsområde, bedöms trafikmängden inte öka väsentligt.  

 

Busshållplatserna vid Ätradalsskolan har anmärkningar från Trafikverket, och kommer 

behöva åtgärdas oavsett renovering eller nybyggnation av skolan. Det bedöms inte finnas 

några andra, för bebyggelse, begränsande faktorer i form av exempelvis geoteknik eller 

naturvärden. Tillräckligt stor friyta bedöms inte bli något problem även om skolan byggs för 

fler elever än vad den rymmer idag.   
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4.3.2 Generella ytbehov  
BTA avser bruttoarean, vilket är den sammanlagda ytan av samtliga våningsplan i en 

byggnad. BYA avser byggnadsarea, vilket är den yta som byggnaden upptar på marken. Två 

byggnader med samma BTA kan alltså ha olika BYA:or om de har olika våningsantal.  

 

Ytbehovet för en byggnad för 7-9 skola utgår från schablonvärdet 12 kvm/elev BTA. 

Schablonen är exklusive idrottshall. Ytbehovet för en idrottshall kan uppskattas till 

någonstans 1 600 – 1 700 kvm beroende på behov av åskådarplatser, läktare och utformning 

av kringutrymmen. En idrottshall byggs ofta i egen byggnad, och kan inte fördelas på mer än 

en våning.  

 

Exempel: En skola för 300 elever har en BTA på 3 600 kvm. Om denna skola byggs i 2 

våningar beräknas BYA:n: 3 600/2= 1 800 kvm. Till detta ska läggas en idrottshall på 

ungefär 1 700 kvm BTA. Ytbehovet blir då sammanlagt 1 800 + 1 700 = 3 500 kvm BYA.  

 

För friyta används schablonen 20 kvm/elev. Viktigt att notera är att det inte enbart är 

storleken på ytan, utan också dess kvalitet, som är viktig. 20 kvm/elev har för denna 

åldersgrupp bedömts som rimlig så länge ytan är ändamålsenlig utifrån funktion, hälsa och 

säkerhet. För en skola med 300 elever blir behovet av friyta 300 * 20 = 6 000 kvm. 

 

Ytbehovet för parkering, bussterminal, lastplats med mera varierar beroende på platsens 

förutsättningar. Ett riktvärde är dock 5 500 kvm.  

 

Exempel: En 2 våningar hög skola för 300 elever har ett ytbehov på 1 800+1 700+6 000+5 

500= 15 000 kvm.  

 
Tabell 4. 300 elever:  

 

 

 

 

 

  

  

3 600 kvm BTA (12 kvm/elev) 3 600 kvm BTA + 1 700 kvm 

BTA idrottshall + 6 000 kvm 

friyta + 5 500 kvm 

trafik/parkering 

Våningar BYA (kvm) Ytbehovet (kvm) 

1 3 600 16 800 

2 1 800 15 000 
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4.3.3 Klimataspekter – nybyggnation kontra renovering 
Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. 

Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad 

har. Ulricehamns kommuns miljöstrateg har gjort nedanstående reflektioner kring hållbarhet 

och klimataspekter.  

Klimatförändringen och dess konsekvenser är ett faktum. Byggsektorn står för ungefär 20% 

av växthusgasutsläppen i Sverige. Varje kilo koldioxid som kan minska i utsläpp vid 

byggnation av skolorna är därför ett betydelsefullt bidrag till att bromsa klimatförändringen. 

Tre skolor ska byggas, en på en ny plats och två på platser där det finns befintlig skola idag. 

Vid nybyggnation är byggnadsmaterialval avgörande för hur stora växthusgasutsläppen blir. 

Att bygga i trä minskar utsläppen avsevärt jämfört med betong. Att i så stor utsträckning som 

möjligt använda återbrukade material är ett annat sätt att minska växthusgasutsläppen. Även 

olika kravcertifieringar bör övervägas för att belysa olika alternativs klimatkonsekvenser. 

På de platser där det finns en befintlig skola idag måste man jämföra vilket som är bäst, att 

renovera och om behov finns, bygga ut befintlig byggnad eller att riva och bygga nytt. Detta är 

ur klimatsynpunkt en komplex fråga som påverkas av flera faktorer. Rivning och 

nybyggnation ger intuitivt en högre klimatbelastning då man inte återbrukar befintlig 

byggnad, plus att det byggs en ny byggnad. Det är dock inte självklart att detta alltid är sant. 

Hur klimatsmart det blir att renovera befintlig byggnad beror på dess kondition, möjligheter 

att anpassa den till förändrade behov med klimatsmarta material, möjligheter att 

energieffektivisera och så vidare. En ny byggnad ger möjlighet att från grunden bygga en 

klimatsmart skola som uppförs i trä, använder återbrukat byggmaterial, har hög 

energieffektivisering med mera och därmed en låg klimatbelastning. Det är alltså inte givet 

vilket som är bäst utan detta beror på förutsättningarna. Att använda återbrukat 

byggmaterial i så stor utsträckning som möjligt, både vid nybyggnation och renovering är 

dock en av de enskilda åtgärder som markant kan minska klimatpåverkan. Det blir ofta ett 

billigare alternativ jämfört med nyproducerade material. 

Varje kilo minskat växthusgasutsläpp innebär en samhällsvinst på sju kronor. Denna 

samhällsvinst bör vägas in när olika alternativ vägs mot varandra. Snart kommer lagstiftning 

om att varje byggnad också ska klimatdeklareras. Genom de nya skolbyggnationerna har 

kommunen en utmärkt möjlighet att vara en föregångare som bygger klimatsmart. I den 

fortsatta processen ska därför klimataspekterna komma in tidigt. Detta inte enbart för 

klimatnyttans skull utan också för att det blir billigare att bygga klimatsmart och tydligt visa 

vägen mot ett hållbart samhälle. 

  



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

16 

4.3.4 Generellt tidsperspektiv vid renovering/byggnation av 

högstadieskolor Ulricehamns kommun 
Nedan beskrivs generella tidsperspektiv för de tre olika kombinationer av platsalternativ vid 

byggnation/renovering av högstadieskolorna i Ulricehamns kommun, som är politiskt 

beslutade. Det är främst kombinationerna 2b och 2c som är aktuella. Tidsperspektivet kan 

variera för olika platsalternativ då tidsåtgången från politiskt beslut till byggstart kan skilja 

sig åt, bland annat på grund av arbetet med detaljplaner och projektering. Beskrivningen 

nedan utgår från att det tar tre år från politiskt beslut till byggstart.  

För platsalternativ där arbetet med bland annat detaljplaner beräknas ta längre tid, får denna 

extratid adderas till beskrivningen. Ytterligare tid kan också tillkomma vid kompletterande 

naturvärdesinventeringar, alternativa platser för konkurrerande ändamål, planpriolistan 

med mera. Färdigställandet av skolorna förskjuts då framåt motsvarande tid. För några 

alternativ kan tiden från politiskt beslut till byggstart bli kortare än tre år, då får tiden kortas 

ner istället. Generellt kan sägas att ju längre fram i tiden man kommer, desto osäkrare är 

tidsperspektivet. 

Preliminär byggstart för Ätradalsskolan i kombinationerna 2b och 2c är läsårsstart 

2025/2026. 
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Tabell 5: Ordningsföljd vid renovering/nybyggnation av 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.  

Alternativ 2a. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever     

 

Skola 3  
       Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever 

 
Sammanfattning centralorten: Del av Stenbocksskolans elever cirka 300, evakueras under en tvåårsperiod från 2027 till 2029.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna går på Stenbocksskolan under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever från Stenbocksskolan vid Ubbarp 8:16 alternativt Tingslyckan 8, 12 klasser. 
Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 11,0 mnkr 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2029/2030 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2029 (läsår 2029/2030) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2031 (läsår 2031/2032) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 

 
 
Tabell 6: Ordningsföljd vid renovering/nybyggnation av 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.  

Alternativ 2b. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2  
   Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever     

 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Del av Stenbocksskolans elever cirka 300, evakueras under en tvåårsperiod.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna går kvar på Stenbocksskolan under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2027/2028 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 300 elever, 12 klasser, från Stenbocksskolan vid Ubbarp 8:16 alternativt Tingslyckan 8. 
Start för evakuering 2027 (läsår 2027/2028) Preliminärt 11,0 mnkr 
Beräknas vara klar 2029 (läsår 2029/2030). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 21,6 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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Tabell 7: Ordningsföljd vid renovering/nybyggnation av 7-9 skolor i Ulricehamns kommun.  

Alternativ 2c. 
 

Vt22 Läsåret 
2022/2023 

Läsåret 
2023/2024 

Läsåret 
2024/2025 

Läsåret 
2025/2026 

Läsåret 
2026/2027 

Läsåret 
2027/2028 

Läsåret 
2028/2029 

Läsåret 
2029/2030 

Läsåret 
2030/2031 Ht31 

Skola 1 
Politiskt 

beslut 

Detaljplanearbete och projektering Ubbarp 8:16 375 elever         
 

Skola 2 Detaljplanearbete och projektering Stenbocksskolan 450 elever         
 

Skola 3 Detaljplanearbete och projektering Ätradalsskolan 300 elever         
 

Sammanfattning centralorten: Stenbocksskolans samtliga elever cirka 700, evakueras under en tvåårsperiod till Tingslyckan 8.  
Sammanfattning Ätradalsskolan: Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma 
tvåårsperiod. 

Skola 1 start 
2025/2026 

Ubbarp 8:16 375 elever 
Eleverna på Stenbocksskolan evakueras under byggtiden. 
Byggstart 2025  
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Skola 2 start 
2025/2026 

Stenbocksskolan 450 elever 
Moduler för ca 700 elever från Stenbocksskolan vid Tingslyckan 8.  
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 19,8 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028). Grundsärskolans elever måste med. 

Skola 3 start 
2025/2026 

Ätradalsskolan 300 elever 
Eleverna går kvar i befintlig skola om ny skola byggs på området under en tvåårsperiod. Vid renovering behöver eleverna (300, 12 klasser) evakueras till moduler under samma tvåårsperiod. 
Start för evakuering 2025 (läsår 2025/2026) Preliminärt 10,6 mnkr 
Beräknas vara klar 2027 (läsår 2027/2028) 

Total kostnad Preliminärt: 30,4 mnkr, markberedningsarbeten tillkommer 
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4.3.5 Ny skola för 300 elever på Ätradalsskolans område 
Vid byggnation av en ny skola på nuvarande Ätradalsskolans område sker detta jämte 

nuvarande Ätradalsskolans lokaler. Under byggnationsperioden går eleverna kvar i den 

nuvarande skolans lokaler. Evakuering av eleverna till moduler behöver således inte ske. 

En ny fullstor idrottshall behöver byggas då den gamla är i ett sådant skick att den behöver 

rivas. Ytan i skollokalerna beräknas till 12,4 kvm per elev BTA exklusive idrottshall. Hänsyn 

är tagen till att matsalen behöver utökas då eleverna vid Timmele skola äter lunch vid 

Ätradalsskolan. Friytan överstiger 20 kvm per elev med råge. Någon arkitektritning finns inte 

för detta alternativ utan skolans yta, investeringsutgifter och kostnader är beräknade efter 

schabloner. 

4.3.6 Renovering av Ätradalsskolans lokaler för 300 elever 
För detta alternativ har Accent arkitekter tagit fram ett förslag på ritningar. De har också 

beräknat investeringsutgifter och kostnader som använts i de ekonomiska beräkningarna. 

Dessa finns redovisade i bilaga 2. För detta alternativ behöver samtliga elever evakueras 

under den tvåårsperiod det tar att renovera lokalerna. Moduler kan sättas upp jämte 

nuvarande Ätradalsskolan, fördelen är att befintlig skolskjuts ej påverkas. Alternativt kan 

moduler sättas upp vid Ubbarp 8:16 eller på Tingslyckan 8. Ökade kostnader för skolskjuts 

tillkommer vilka finns redovisade i de nedanstående avsnitten. 

4.3.7 Evakuering av Ätradalsskolans elever vid alternativet 
renovering av Ätradalsskolan för 300 elever. 

Vid alternativet att renovera Ätradalsskolans lokaler för 300 elever måste befintliga elever 

evakueras under renoveringsperioden som beräknas pågå under två år. Evakueringen kan ske 

till moduler som etableras på samma fastighet som Ätradalsskolan finns på. 

Ett annat alternativ är att eleverna evakueras till moduler som etablerats i centralorten på 

antingen Ubbarp 8:16 eller Tingslyckan 8. Detta för med sig ökade kostnader för skolskjuts 

under en tvåårsperiod då renovering sker. Förutom skolskjuts för samtliga högstadieelever 

måste skolskjuts också ordnas för de mellanstadieelever som vanligtvis har sin undervisning i 

moderna språk och hemkunskap vid Ätradalsskolan. Optiplan AB har varit behjälpliga med 

att göra en utredning över ökningen av kostnader för skolskjuts för högstadieeleverna vid 

detta scenario. Deras resultat presenteras i nedanstående avsnitt. Ulricehamn kommuns 

skolskjutssamordnare har beräknat ökningen av kostnader för skolskjuts för 

mellanstadieeleverna. Detta redovisas i stycket därefter. 

4.3.8 Skolskjutsutredning Optiplan AB, Ätradalsskolans elever 
Optiplan AB har 9 mars 2022 levererat utredning av kostnader för skolskjuts för elever från 

Ätradalsskolan till moduler placerade i centralorten, under den tid som skolan renoveras. 

Uppdraget grundar sig i att Ätradalsskolan renoveras någon gång mellan år 2027-2031. Detta 

innebär att utbildning kommer ske i tillfälliga lokaler, moduler. Modulerna kommer att 

finnas i centralorten då Stenbocksskolan också i något skede sannolikt också måste 

evakueras. Uppdraget innebär att Optiplan ska utreda hur skolskjutsen påverkas för eleverna 
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i Ätradalsskolan under den här perioden samt räkna ut en uppskattad kostnad för 

skolskjutsen till centralorten för dessa elever. 

Förutsättningar 

Stenbocksskolan och Ätradalsskolan kommer att ha tillfälliga lokaler mellan läsår 2027-2031. 

Dessa lokaler kommer vara placerade vid Tingsholmsgymnasiet på adressen Tre rosors väg 

21 i Ulricehamn (alternativt Ubbarp 8:16). Ordinarie skolskjutstrafik kommer att köra som 

vanligt till Ätradalsskolan. Därifrån kommer eleverna att skjutsas med skolbussar till Tre 

rosors väg 21. Avståndet mellan Ätradalsskolan och Tre rosors väg 21 är ca 10 km. Rapporten 

kommer att presentera totalt antal kilometer, inklusive kilometer till depåer, per år för att 

skjutsa elever från Ätradalsskolan till de tillfälliga lokalerna. Avståndet mellan 

Stenbocksskolan och Tre rosors väg 21 är ca 1 km. Den korta avståndsskillnaden innebär 

ingen större kostnad att köra elever till de tillfälliga lokalerna. Därför krävs ingen 

skolskjutsutredning för Stenbocksskolans tillfälliga lokaler.  

Elevunderlaget är baserat på nya upptagningsområden. De nya upptagningsområden berör 

Stenbocksskolan och Ätradalsskolan och innebär att högstadieelever som bor i Hössna-

området som tidigare tillhört Stenbocksskolan istället kommer att tillhöra Ätradalsskolan. 

Elevunderlaget baseras skolskjutselever i läsår 2021/2022. Antalet elever som kommer 

påverkas är 271 elever på Ätradalsskolan.  

Bilden nedan visar elever som kommer att skjutsas under den här perioden. Elever inom de 

rödmarkerade rutorna är exkluderade från utredningen då dessa elever bor utanför 

upptagningsområdet och är berättigade av andra skäl och omfattas därmed inte av ordinarie 

skolskjuts.  
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Figur 2. Kartvy över elever som kommer att skjutsas från Ätradalsskolan till Tre rosors väg 3. OBS. Elever i de 

rödmarkerade rutorna är exkluderade från utredningen.  

I utredningen använder vi den fordonsbank som är angiven i upphandling år 2023.  

 
Tabell 8. Antal fordon som krävs för att skjutsa elever från Ätradalsskolan till Tre rosors väg 3.  

Utredningen visar att kommunen kommer kunna använda samma fordon som anges i 

”Upphandling 2023”. Detta betyder att kommunen inte behöver upphandla extra fordon 

inför flytt till tillfälliga lokaler. Förutsättningen för att kommunen inte ska behöva upphandla 

extra fordon är att Ätradalsskolan anpassar sina tider på morgonen utifrån ordinarie 

skolskjuts. Det innebär att skolan skulle behöva senarelägga starttiden med ca 10-15 minuter.  
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Uträkning av kostnad  

Då upphandling av ny skolskjutstrafik inte är genomförd kan vi endast ge en uppskattning på 

hur mycket det kommer att kosta att skjutsa elever till tillfälliga lokaler, alla siffror som 

presenteras är därför ingen garanti. Uppskattningen är baserad på Optiplans erfarenheter. 

Uträkning av kostnader utgår från nuläget och tar ej hänsyn till indexreglering eller 

dieseltillägg. I ”Upphandling år 2023” förväntas man använda en prismodell som innebär en 

fast årskostnad per fordon. Prisjustering vid ändrad volym av skolskjuts och övriga 

elevrelaterade resor förväntas vara 10 kronor per kilometer. I det fall faktisk volym 

överskrider 15% beräknat på angiven trafikvolym kan omförhandling ske. I upphandling år 

2023 beräknas skolskjutsens trafikvolym vara ca 550 000 km per år, fördelat på 20 fordon. 

Att skjutsa elever tur och retur mellan Ätradalsskolan till Tre rosors väg 3 (eller Ubbarp 8:16) 

med 6 bussar innebär ca 70 000 km/år extra utöver ordinarie upphandlad skolskjutstrafik. 

Det är en ökning med ca 13% vilket inte medför möjlighet till omförhandling av prisjustering. 

Det betyder att denna skjuts uppskattas kosta 700 000 kr/år och den totala uppskattade 

kostnaden för perioden är 1 400 000 kronor.  
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4.3.9 Förändring av skolskjutskostnader för mellanstadieelever, 
gällande undervisning i moderna språk och hemkunskap 

Vid en renovering av Ätradalsskolan måste också mellanstadieeleverna ha sin undervisning i 

moderna språk och hemkunskap i samma moduler som högstadieeleverna är evakuerade till. 

Modulerna kan då komma att etableras på Ubbarp 8:16 i centralorten. Hökerum och 

Timmele skolor kan inte samåka med någon annan skola eftersom elevantalet då blir för stort 

i en buss. Totalen är uträknad utifrån nuvarande avtal för verksamhetsresor som gäller fram 

till 2023-06-30. Kilometerpriset i avtalet är 79 kr/km. Kostnaden är för ett läsår. Antal 

kilometer är framräknat till Ubbarp 8:16. I dagsläget åker eleverna till Ätradalsskolan och 

läser moderna språk och hemkunskap där. Denna kostnad har kommunen redan. 

Kostnaderna är baserade på läsåret 2019 innan pandemin, eftersom en del resor inte kunde 

göras under läsåret 2021. Merkostnaden för att låta eleverna åka skolskjuts till centralorten 

(Ubbarp 8:16) för att ha undervisning i moderna språk och hemkunskap är 583 999 kr per 

läsår. 

Tabell 9. Kostnader per läsår för skolskjuts för mellanstadieelever från Ätradalsskolan till moduler i 

centralorten. 

Skola Antal 
tillfällen 

Antal 
km 
T/R 

Totalt 
antal 
km 

Kostnad för 
att köra 
eleverna till 
Ulricehamn 

Kostnad 
verksamhets-
resor 2019 

Merkostnad 
verksamhets-
resor till 
Ubbarp 8:16 

Hökerum 70 30 2100 165 900 34 918 130 982 

Blidsberg, 
Dalum 
(samåkning) 

70 50 3500 276 500 36 607 239 893 

Timmele 70 20 1400 110 600 - 110 600 

Hössna 70 30 2100 165 900 63 376 102 524 
Totalt 70 130 9100 718 900 134 901 583 999 

 

4.3.10 Säkerhets- och krisberedskapsaspekter för alternativen 

renovering av Ätradalsskolan för 300 elever och ny skola på 

Ätradalsskolans område för 300 elever  
Vid ett möte 2 juni 2022 fick Ulricehamns kommuns säkerhetssamordnare och 

krisberedskapssamordnare komma med synpunkter på de två alternativen, bygga nytt eller 

renovera befintliga lokaler.  

Krisberedskapsperspektiv 
Reservkraft och nödvattenintag bör byggas in i båda alternativen, vilket ger en 

trygghetspunkt under kvällstid och helger. Det ger en dubbel funktion för lokalerna. Vid 

nybyggnation är det enkelt att bygga in dessa funktioner. Vid renovering får dessa funktioner 

byggas på. Gällande reservkraft är det önskvärt att kunna vara självförsörjande i minst tre 

och helst sju dagar.  
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Det finns inga krav på skyddsrum i nuläget men det pågår en utredning hos Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska vara klar i november. Det finns inga bidrag att 

söka för skyddsrum just nu. Ur krisberedskapsperspektiv kan Ätradalsskolan vara 

reservledningsplats för krisledningsstaben, ifall man inte kan sitta i Ulricehamns tätort. Det 

kan vara bra att ha ett reservkonferensrum i Timmele. Rummet ska vara relativt ljudisolerat. 

Gärna att det ligger centralt i byggnaden och inte ut mot någon yttervägg.  

Säkerhetsperspektiv 
Nuvarande Ätradalsskolan har genomgående en låg takhöjd, vilken är svår att renovera bort. 

En låg takhöjd medför ökad risk för skadegörelse. En högre takhöjd ger däremot en 

upplevelse av rymd, vilket kan påverka det situationella handlandet. En annan aspekt både 

vid renovering och nybyggnation är placeringen i byggnaden på funktioner som exempelvis 

rektorsexpeditionen. Dessa funktioner ska aldrig vara placerade i mitten av en skola då 

allmänheten har tillträde till dessa delar. Kameraövervakning får ej finnas på platser där 

allmänheten har tillträde. Ungdomarna vet vilka platser de kan vara på utan att synas. De 

utnyttjar utrymmen utan social kontroll och kameraövervakning. Viktigt att tänka till var 

rektorsexpeditionen ligger, den ska ligga på en plats som gör att man kan ha kameror på 

stora delar av skolan. Av samma skäl måste biblioteket måste ha egen ingång för 

allmänheten.  

 

Dagens ljusgårdar är ett problem med tanke på att det är en låg byggnad. Det är lätt att ta sig 

in på dessa via taket. Bättre är att ha en skola byggd i två våningar, eller som är tillräckligt 

hög så att ungdomar inte kan ta sig upp på taket. Den sociala kontrollen blir också bättre med 

två våningar eftersom de på övre våningen har större överblick över platsen. Låsbara 

hemvister är att föredra och att endast de som går i respektive hemvist har tillträde dit. 

 

En ny idrottshall bör byggas så att allmänheten kan använda den då skolan är stängd. 

Parkeringar i närheten eller i anslutning till hallen är att föredra, då det bli mer rörelse runt 

platsen. En idrottshall bör byggas brandsäkert så att möjlighet, ur krisberedskapsperspektiv, 

finns att sova där. En annan fråga som bör utredas är om dörrarna i skolbyggnaden ska 

öppnas utåt eller inåt. Frågan har betydelse om skolan drabbas av pågående dödligt våld. I 

detta sammanhang är det viktigt att kunna barrikadera sig och då ska dörrarna öppnas inåt. 

Ur brandskyddssynpunkt bör dock dörrarna öppnas utåt.  

 

En fördel med en ny skola är att det går att vinkla skolan så att det bli bättre insyn över 

skolområdet. Höga plank mot exempelvis grannar och villabebyggelse bör undvikas. Plank 

skapar en skymd plats för ungdomar att vistas på. På nuvarande Ätradalsskolan finns på 

utsidan flera dolda utrymmen, vilket skapar platser med sämre social kontroll. Ett önskemål 

är att samtliga infartsvägar till en skola ska vara utrustade med farthinder. Vissa infartsvägar 

bör exempelvis ha ”pollare” som är styrbara av blåljusorganisationer. Tillgänglighet på ett 

smidigt sätt och tillfartsvägar för polis och räddningstjänst måste finnas med i ett tidigt 

planeringsskede för nya skolor. Dessa organisationer bör också få komma med sina 

professionella åsikter lokalt. 

Slutsats 
Sammantaget, ur säkerhets- och krisberedskapsperspektiv, är det bättre att bygga en ny skola 

än att renovera den befintliga skolbyggnaden.  
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4.3.11 Utredningsgruppens bedömning av alternativen byggnation 

av ny skola på Ätradalsskolans område eller renovering av 

Ätradalsskolan. 
Bedömningen gäller vilket av de två alternativen som samlat bedöms vara det bästa.  

- För det platsalternativ som är bedömt som bäst för en aspekt, har cellen fyllts med 

grön färg.  

- Är det lika mellan platsalternativen, är cellerna fyllda med orange färg.  

- En ofärgad cell innebär att platsalternativet är bedömt att komma på andra plats. 

Tabell 10. Jämförelse mellan alternativen på Ätradalsskolans område utifrån olika aspekter. 

Aspekter Byggnation av ny skola 

för 300 elever på 

Ätradalsskolans område  

Renovering av 

Ätradalsskolan för 300 

elever 

Trafik Mer skolgård. Längre 

avstånd till parkerings-

platsen och en säkrare väg 

från Timmele skola. Varu-

transport kommer behöva gå 

vid skolgården ifall skolan 

flyttas söderut.  

Idag är det relativt nära från 

Timmele skola, vilket är bra. 

Parkering Längre att gå till en ny skola 

om parkering är kvar i 

samma läge. 

Kan anpassas på ett bra sätt 

efter en ny skola.  

Idag finns viss social kontroll 

över parkeringen.  

Konflikt med andra 

kommunala behov 

Inget. Inget. 

Tidsaspekten Lika för båda alternativen. Lika för båda alternativen. 

Yta Alternativet medger att få 

ytorna anpassade som man 

önskar.  

Här har man större yta per 

elev. 

Sektor lärandes 

bedömning av att få en 

pedagogiskt bra 

skolmiljö 

Lika för båda alternativen. Lika för båda alternativen. 

Säkerhets- och 

krisberedskaps-aspekter 

(För- och nackdelar)  

Bättre att bygga nytt.   

Ekonomi – nuvärde-

beräkning av 

investeringsutgifter och 

driftskostnader (LCC-

kalkyl) 

Ekonomiskt mest 

fördelaktigt över tid att 

bygga en ny skola.  

 

Utredningsgruppens 

samlade bedömning  

Att bygga en ny skola 

bedöms vara det bättre 

alternativet. 
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Utredningsgruppens samlade bedömning 
Utredningsgruppens bedömning genomfördes i form av en utvärdering av olika aspekter den 

sjunde juni 2022. Den samlade bedömningen ger att en byggnation av en ny skola är det 

bättre alternativet. Därmed inte sagt att renovering är ett dåligt alternativ. 

 

För flera av de utvärderade aspekterna är det likvärdigt mellan alternativen. Bland annat 

gäller detta sektor lärandes bedömning att få en bra pedagogisk skolmiljö. Bedömningen är 

att det går att få en likvärdigt bra skolmiljö i båda alternativen.  

 

Gällande säkerhets- och krisberedskapsaspekter är bedömningen från förvaltningens 

säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare, att det bästa alternativet är att bygga 

nytt. Lokalerna kan då helt anpassas efter den nya tidens krav och att man ser till att det inte 

skapas dolda konfliktytor. Det är också enklare att kunna anpassa lokalerna ur ett 

krisberedskapsperspektiv.  

 

Gällande ekonomin visar livscykelkostnadsanalysen (LCC-kalkylen) att det är mest 

fördelaktigt att bygga en ny skola över tid. Trots högre investeringsutgifter blir 

driftskostnaderna över tid lägre då lokalytan är mindre och används mer resurseffektivt. En 

ny byggnad är också mer energieffektiv än en gammal byggnad. Gjorda känslighetsanalyser 

stödjer också detta utfall. Kostnader för rivning av nuvarande Ätradalsskolan vid 

nybyggnation och moduler för evakuering vid renovering är ungefär lika stora. De bedöms ta 

ut varandra då de är preliminärt uppskattade. 

 

Ur trafiksynpunkt går det vid nybyggnation att se till att eleverna från Timmele skola inte 

behöver gå över parkeringen för att nå matsal, skolbibliotek och hemkunskapssalar. De får en 

säkrare väg till en ny Ätradalsskola. 

 

Gällande detaljplan så är förutsättningarna desamma för båda alternativen. Vid 

nybyggnation medger planen att bygga i två våningar. Är önskemålen att bygga tre eller fler 

våningar måste detaljplanen justeras vilket tar tid. Förutsättningarna avseende 

markförhållanden och naturvärden utgör inga hinder och är också likvärdiga för de båda 

alternativen. Inga konflikter finns med önskemål eller behov från andra kommunala 

verksamheter. 

Vad gäller hållbarhet och klimataspekter har utredningsgruppen tagit emot synpunkter av 

förvaltningens miljöstrateg. Hållbarhet och klimataspekter har inte varit utredningsgruppens 

uppdrag att utreda.   
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4.4 Ekonomiska aspekter 

Ekonomin är en av flera aspekter som påverkar valet av om-eller nybyggnation. Den 

ekonomiska aspekten i delutredning 3 bygger för alternativet med ombyggnationens på en 

bedömning som Accent Arkitekter har gjort. När det gäller alternativet med nybyggnation 

tillämpas schabloner. Omvärldsbevakning har skett med andra kommuner i framför allt 

närområdet som nyligen har byggt nya högstadieskolor eller ska göra det. Vidare har 

entreprenadindex tjänat som utgångspunkt för att få jämförbara utgifter och kostnader till 

dagens prisnivå.  

Sammanställningen av investeringsutgift och driftskostnader redovisas för två olika 

alternativ:  

• Ombyggnation/renovering Ätradalsskolan 300 elever. 

• Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever. 

Nivån på investeringsutgifter och driftkostnader är enligt dagens prisnivå samt baseras på 

bedömningar och kommer sannolikt revideras vid en framtida projektering. 

 

En livscykelkostnadsanalys (LCC-kalkyl) är gjord. LCC-kalkyler är ett verktyg som gör det 

möjligt att välja det alternativ som ger lägst framtida driftskostnader.  

4.4.1 Investeringar 
Vid nybyggnation av Ätradalsskolan bedöms att varje elev behöver en yta på cirka 12,4 kvm 

BTA exklusive idrottshall. Detta för att matsalen behöver anpassas för att även tillgodose 

behovet från elever och personal vid Timmele skola. Yta per elev har framkommit genom en 

detaljerad genomgång av nuvarande funktionsprogram i jämförelse med hur det är i 

verkligheten.  

 

När det gäller investeringsutgift för nybyggnationen har Accent Arkitekter bedömt den till 41 

989 kr inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter.  

 

När det gäller investeringsutgift för ombyggnation av Ätradalsskolan har Accent Arkitekter 

bedömt den till 18 007 kr/kvm inklusive risk samt byggherre- och projekteringsutgifter. 

Utgifter för en fullstor nybyggd idrottshall är bedömd av Accent Arkitekter likväl utgifter för 

utemiljö.  
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 Tabell 11. Investeringar 
Typ av investering Ombyggnation 

Ätradalsskolan 

Nybyggnation 

Ätradalsskolan 

Bygg- och 

renoveringsutgifter exkl. 

idrottshall 

5 214 kvm BTA. 

18 007 kr per kvm. 

93,9 mnkr 

 

12,4 kvm BTA per elev.  

41 989 kr per kvm. 

156,2 mnkr  

Bygg- och 

renoveringsutgifter 

fullstor idrottshall 

44,9 mnkr 44,9 mnkr 

Utemiljöer (friyta) 8,4 mnkr 9,4 mnkr 

Summa 

investeringsutgift (LCC-

belopp) 

 

147,2 mnkr 

 

210,5 mnkr 

Evakueringskostnader 10,6 mnkr exkl. 

skolskjuts 

0 mnkr 

Kostnader för rivning 2,8 mnkr 12,8 mnkr 

Summa kostnader 

evakuering och rivning 

13,4 mnkr 12,8 mnkr 

 
Sammanställningen av investeringar visar att en ombyggnation av Ätradalsskolan för 300 

elever beräknas ha en investeringsutgift på 147,2 mnkr. En nybyggnation av Ätradalsskolan 

för 300 elever beräknas ha en investeringsutgift på 210,5 mnkr. För alternativet med 

ombyggnation av Ätradalsskolan tillkommer kostnader för evakuering exklusive skolskjuts på 

10,6 mnkr samt kostnader för rivning av befintlig idrottshall på 2,8.mnkr. För alternativet 

med nybyggnation tillkommer kostnader för rivning på 12,8 mnkr inklusive rivning av 

idrottshall 2,8 mnkr.    

 

Investeringsutgifter som ej är med och/eller är svårberäknade för samtliga 

alternativ är: 

- Utgifter för åtgärder i gatunätet, eventuell sprängning, urgrävning, fyllning av massor, 

energiåtgärder, storköksinredning/utrustning i de olika alternativen. 

- Verksamhetsspecifik utrustning som exempelvis dragskåp, spånsugar med mera för 

specialsalar.  

- AV-utrustning och annan specialinredning i klassrum.  

- Investeringar för konstnärlig utsmyckning (1 % av investeringsutgiften) är ej medräknat. 

4.4.2 Driftskostnader 
De driftskostnader som redovisas är lokalvård, storkök, yttre skötsel, uppvärmning, el, 

underhåll samt kapitalkostnad bestående av avskrivning och ränta. Dessa uppgifter har 

erhållits av berörda verksamhetschefer.  

 

Lokalvård 

Kostnader för förbrukningsmaterial skiljer sig inte åt mellan de olika alternativen då antalet 

elever är samma. Val av ytskikt på golv är en faktor som betyder mycket vid 

kostnadsberäkning av lokalvården. Utifrån detta finns en viss oklarhet i kostnadsbilden. 

Städytan är beräknad som 90 % av byggytan (BTA).  
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De olika alternativen: 

Ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 6 986 kvm (BTA), städyta 6 287 kvm 1 257 tkr 

 

Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 5 492 kvm (BTA), städyta 4 943 kvm 989 tkr 

 

Storkök 

Kostnaden för en årsarbetare beräknas till 500 tkr per år. 

Antal årsarbetare vid de olika alternativen: 

Ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever: Fyra årsarbetare. (Inkluderat att det 

även serveras måltider till elever från 

Timmele skola.)  

 

Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever: Fyra årsarbetare. (Inkluderat att det 

även serveras måltider till elever från 

Timmele skola.)  

 

Kostnad för de olika alternativen: 

Ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 2 000 tkr 

 

Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 2 000 tkr 

 

     

 

Yttre skötsel 

Detta underlag bygger på kostnader för yttre skötsel såsom grönytor och hårdgjorda ytor 

samt markutrustning. Ytor och mängder är uppskattade utifrån befintliga skolor. 

Kostnaderna för ny- och ombyggnad är tagna ifrån gällande a-priser för 

skötselentreprenaden. Kostnaderna gäller skötselmoment och omfattar inte driftkostnader 

enligt verksamhet fastighets modell. Sammanställningen bygger på befintliga högstadieskolor 

som de ser ut idag och uppskattning av nya krav på markutrustning i form av yttre miljöer. 

 

Kostnader för multisport-arena och andra aktivitetsytor är inte medräknade utan måste 

prissättas utifrån storlek och innehåll då de är kostsamma anläggningar att sköta. En exakt 

kostnad för respektive alternativ kan räknas fram så fort en ytförteckning med tillhörande 

utrustningslista finns framtagen.  

 

De olika alternativen: 

Ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 250 tkr 

Nybyggnation Ätradalsskolan 300 elever: 250 tkr 

 

 

Uppvärmning, el och underhåll 

Beräkningarna nedan baseras på utredningsförslag från Accent arkitekter och beräkningar 

som verksamhet fastighet har gjort. Nya byggnaders energiförbrukning baseras på dagens 

byggregler. 

 



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

30 

Värmeenergi: För ombyggnation bedöms förbrukningen till 80 kWh/kvm. Kostnaden vid 

investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh. För nybyggnation bedöms förbrukningen till 

60 kWh/kvm. Kostnaden vid investeringstidpunkten bedöms till 1,2 kr/kWh.  

Elenergi: För både om- och nybyggnation bedöms förbrukningen till 30 kWh/kvm. 

Kostnaden vid investeringstidpunkten bedöms till 1,5 kr/kWh.  

Underhåll: För ombyggnation bedöms löpande och planerat underhåll till en genomsnittlig 

underhållskostnad på 125 kr/kvm och år. För nybyggnation bedöms löpande och planerat 

underhåll till en genomsnittlig underhållskostnad på 75 kr/kvm och år.  

 
Tabell 12. Kostnader för uppvärmning, el och underhåll, om- respektive nybyggnation  

Objekt 

Värme, 

tkr/år 
El, tkr/år 

Underhåll, 

tkr/år 

Totalt, 

tkr/år 

Ombyggnation 

Ätradalsskolan 300 

elever 

704 440 

 

785 

 

1 929 

Nybyggnation 

Ätradalsskolan 300 

elever 

395 247 412 1 054 

 

Kapitalkostnader 

Kapitalkostnader består av kalkylmässig räntekostnad och kalkylmässig avskrivning.  

 

Internräntan för 2023 föreslås vara 1,50 procent. Den föreslagna internräntan bygger på 

Ulricehamns kommuns egna upplåningskostnader. 
 

Tabell 13. Kapitalkostnader 

Typ av kostnad Ombyggnation 

Ätradalsskolan 

300 elever 

Nybyggnation 

Ätradalsskolan 

300 elever 

Ränta (Internränta 

1,50 av 

investeringsutgiften, 

första året.) 

2 207 tkr (147 

144 tkr * 1,50%) 

3 157 tkr (210 

454 tkr * 1,50%) 

Avskrivningar 

(Genomsnittlig 

avskrivningstid är 

beräknad till 33 år.) 

4 458 tkr (147 

144/33) 

6 377 tkr (210 

454/33) 

Kapitalkostnad 6 665 tkr 9 534 tkr 
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Sammanställning – Driftskostnader år 1 
Tabell 14. Driftskostnader  

Typ av kostnad Ombyggnation 
Ätradalsskolan 300 
elever 

Nybyggnation 
Ätradalsskolan 300 
elever 

Lokalvård  1 257 tkr 989 tkr 
Storkök 2 000 tkr 2 000 tkr 
Yttre skötsel  250 tkr 250 tkr 
Uppvärmning, el och 
underhåll 

1 929 tkr 1 054 tkr 

Delsumma driftskostnader, 
före kapitalkostnader  

5 436 tkr 4 293 tkr 

Kapitalkostnader 6 665 tkr 9 534 tkr 
Totalsumma av 
driftskostnader 
 

12 101 tkr 13 827 tkr 

Sammanställningen av driftskostnader visar att driftskostnaderna för ombyggnation av Ätradalsskolan för 300 elever beräknas år 1 till cirka 12 100 tkr och en 

nybyggnation av Ätradalsskolan för 300 elever beräknas år 1 till cirka 13 800 tkr. Det som är relevant att jämföra är driftskostnader före kapitalkostnader där 

kostnaden för nybyggnationerna är lägre än vad som motsvaras av skillnaden i antalet elever. Det är dessa kostnader som får stor effekt i 

livscykelkostnadsanalysen. Energianvändningen är ofta en stor del av de framtida driftskostnaderna. Ofta går det att påverka energibehovet genom att välja en 

mer energieffektiv teknisk lösning när investeringen görs. Som framgår ovan är kostnader för uppvärmning, el och underhåll i nybyggnationen lägre än både 

ombyggnationen och de befintliga kostnaderna för uppvärmning, el och underhåll. 
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4.4.3 Sammanfattning 
Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för ombyggnation 

av Ätradalsskolan 300 elever till cirka 147 mnkr och för nybyggnation av Ätradalsskolan 300 

elever till cirka 210 mnkr. Driftskostnaderna för ombyggnation av Ätradalsskolan beräknas 

till cirka 12,1 mnkr. Driftskostnaderna för nybyggnation av Ätradalsskolan beräknas till 13,8 

mnkr. Det gäller att vara medveten att samtliga driftskostnader inte är tillkommande 

kostnader då det idag finns driftskostnader för Ätradalsskolan. För alternativet med 

ombyggnation av Ätradalsskolan tillkommer kostnader för evakuering exklusive skolskjuts på 

10,6 mnkr samt kostnader för rivning av befintlig idrottshall på 2,8.mnkr. För alternativet 

med nybyggnation tillkommer kostnader för rivning på 12,8 mnkr inklusive rivning av 

idrottshall 2,8 mnkr.    

 

4.5 LCC-kalkyl för de två valda alternativen; 
ombyggnation Ätradalsskolan 300 elever i 
jämförelse med nybyggnation Ätradalsskolan 
300 elever  

4.5.1 Antaganden 
Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,50% 
Inflation:   2,0% 
Energipriser utöver inflation:  2,0% 
Restvärde: Tillämpas på nybyggda delar med utgångspunkt från komponentavskrivningar. 
Verksamhet fastighet har bedömt att 35% av investeringsutgiften på nybyggnation har ett 
värde även efter 33 år. 
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4.5.2 LCC-kalkyl 
 

Kalkylpost  Ombyggnation Ätradalsskolan  Nybyggnation Ätradalsskolan   
 

  300 elever    300 elever 

 
Avskrivningstid 33 år    33 år    
Total byggyta (BTA) 6 986 kvm inkl. idrottshall 1 772 kvm  5 492 kvm inkl. idrottshall 1 772 kvm   
Investeringsutgift 144 144 tkr    210 454 tkr    
Underhåll  785 tkr/år    412 tkr/år   
Elenergi, år 0 440 tkr    247 tkr    
Värmeenergi, år 0 704 tkr    395 tkr    
Lokalvård, år 0 1 257 tkr    989 tkr    
Kost, år 0  2 000 tkr    2 000 tkr 
Yttre skötsel  250 tkr/år    250 tkr/år  
 
LCC-resultat Ombyggnation Ätradalsskolan  Nybyggnation Ätradalsskolan   

 
   

  300 elever    300 elever 

Nuvärde investering 144 144 tkr    210 454 tkr    
Nuvärde underhåll 28 241 tkr    14 822 tkr    
Nuvärde energi 59 760 tkr    33 536 tkr    
Nuvärde lokalvård 30 154 tkr    23 725 tkr    
Nuvärde kost  47 977 tkr    47 977 tkr    
Nuvärde yttre skötsel 5 997 tkr    5 997 tkr 
Nuvärde restvärde 9 605 tkr    45 066 tkr     
 
Summa nuvärde 309 668 tkr   291 445 tkr   
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4.5.3 Känslighetsanalys 
Vid känslighetsanalyserna är det enbart en parameter som förändras. Övriga är oförändrade. 
Följande antaganden gäller: 

Ekonomisk livslängd:  33 år 
Kalkylränta:   1,50% 
Inflation:   2,00% 
Energipriser utöver inflation:  2,00% 

4.5.3 Bästa och värsta utfall för LCC-kalkyl 
 
Ombyggnation Ätradalsskolan  
   
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  5,00%  1,50% 
Energipriser  1,00%  3,00% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
Nybyggnation Ätradalsskolan  
 
Parameter  Bästa utfall  Värsta utfall 
Kalkylränta  1,50%  5,00% 
Energipriser  1,00%  3,00% 
Restvärde  35% av nybyggnation 0 kr  
 
När ovanstående ingångsvärden används i kalkylen blir resultaten för den 
nuvärdesberäknade livscykelkostnaden följande: 
 
 
Alternativ    Bästa utfall  Värsta utfall 
Ombyggnation Ätradalsskolan 271 878 tkr  332 742 tkr  
Nybyggnation Ätradalsskolan 285 587 tkr  317 931 tkr 
 
Kommentarer 
Känslighetsanalysen visar att alternativet med att bygga en ny skola innebär minst osäkerhet 
i utfallet för den samlade livscykelkostnaden. Vid det bästa tänkbara utfallet blir 
livscykelkostnaden 285 587 tkr medan vid det värsta tänkbara utfallet uppgår 
livscykelkostnaden till 317 931 tkr. Alltså en skillnad på 32 344 tkr. När det gäller alternativet 
med ombyggnation varierar livscykelkostnaden mellan 271 878 tkr och 332 742 tkr. Alltså en 
skillnad på 60 864 tkr.  

4.5.4 Analys 
Den översiktliga LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ny 
skola för 300 elever. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 291 445 tkr 
jämfört med 309 668 tkr för att bygga om Ätradalsskolan.  
 
Känslighetsanalyser visar inte på entydig slutsats om vilket alternativ som är mest 
ekonomiskt fördelaktigt. I känslighetsanalyser med högre kalkylränta blir alternativet med 
att bygga om Ätradalsskolan lägre än att bygga en ny skola. Vid en kalkylränta på 5% blir den 
skillnaden 23 501 tkr. I känslighetsanalyser med lägre eller högre energipriser blir 
alternativet med att bygga en ny skola lägre än att bygga om Ätradalsskolan. Med 
energipriser som ökar 3% utöver inflationen blir den skillnaden 24 132 tkr. I 
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känslighetsanalyser med restvärde 0 blir alternativet med att bygga om Ätradalsskolan lägre 
än att bygga en ny skola. Skillnaden uppgår till 17 239 tkr.  
 
Utifrån när olika parametrar kombineras till ett bästa och värsta utfall i känslighetsanalyser 
innebär alternativet med att bygga en ny skola minst osäkerhet i utfallet för den samlade 
livscykelkostnaden. Vid det bästa tänkbara utfallet blir livscykelkostnaden 285 587 tkr medan 
vid det värsta tänkbara utfallet uppgår livscykelkostnaden till 317 931 tkr. Alltså en skillnad 
på 32 344 tkr. När det gäller alternativet med ombyggnation varierar livscykelkostnaden 
mellan 271 878 tkr och 332 742 tkr. Alltså en skillnad på 60 864 tkr. 
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5 Slutsatser 
Behov 

Sektor lärande beräknar kapaciteten vid Ätradalsskolan till 300 elevplatser. Maximal 

kapacitet vid befintliga högstadieskolor är då sammanlagt 890 elevplatser (Stenbocksskolan 

590 och Ätradalsskolan 300 elevplatser). Vid skolstart 25 augusti 2021 gick 578 elever vid 

Stenbocksskolan och 241 elever vid Ätradalsskolan. Totalt 819 elever. Totalt antal invånare i 

kommunen i åldersgruppen 13-15 år 2021 är 857. Det innebär att 38 av dessa barn (857 

minus 819) går i högstadieskolor i andra kommuner.  

 

Totalt antal elever år 2030 i åldern 13-15 år beräknas enligt huvudprognosen vara 962 

stycken. Enligt målprognosen är de samma år 989 stycken. De elever som beräknas gå i 

kommunal skola i Ulricehamns kommun är enligt huvudprognosen 931 stycken och enligt 

målprognosen 958 stycken. År 2040 beräknas elevantalet vara 975 stycken enligt 

huvudprognosen och 1036 enligt målprognosen. De elever som beräknas gå i kommunal 

skola i Ulricehamns kommun är enligt huvudprognosen 942 stycken och enligt 

målprognosen 1002 stycken. 

 

Vid Stenbocksskolan beräknas det år 2030 enligt huvudprognosen gå 696 elever, enligt 

målprognosen beräknas det vara 723 stycken. År 2040 beräknas det gå 689 elever enligt 

huvudprognosen och 749 elever enligt målprognosen. Motsvarande elevantal för 

Ätradalsskolan år 2030 enligt huvudprognosen är 235 elever. År 2040 beräknas elevantalet 

vara 253 enligt huvudprognosen. För Ätradalsskolans del finns ingen målprognos för år 2030 

och 2040.  

 

I takt med att de stora kullarna i F - 6 blir äldre och börjar på högstadiet ökar platsbehovet. 

Stenbocksskolans (590 elever) och Ätradalsskolans (300 elever) sammanlagda kapacitetstak 

(890 elever) överskrids enligt befolkningsprognosen år 2024. När kapacitetstaket är nått 

måste lokalbehovet vid Stenbocksskolan lösas genom exempelvis moduler. Möjligheten att 

skapa attraktiva kombinationer för lärartjänster vid Ätradalsskolan, heltid som norm samt 

likvärdig utbildning för elever vid Stenbocksskolan och Ätradalsskolan bör också värderas.  

 

Den tredje pedagogen är ofta ett uttryck för den resurs den byggda miljön betyder för vårt 

lärande. I vårt digitaliserade samhälle behöver vi miljöer för lärande baserat på forskning, 

kunskap och erfarenheter mer än någonsin. Speciellt i en verklighet där lärarens roll håller på 

att förändras i en allt snabbare takt. Skolmiljöer har en samhällsbärande funktion men 

brottas idag med kommunernas förvaltningskostnader och ibland stuprörstänk som hindrar 

skolmiljöernas fulla potential. Den byggda miljön pedagogiska egenskaper kommer att spela 

en allt större roll i ett samhälle där det råder brist på såväl resurser som lärare. Pedagogiska 

miljöer får rollen som kvalitetssäkrare men också rollen som dragplåster för kompetents 

personal.  

Utifrån befolkningsprognosen 2021-2040 bör den sammanlagda kapaciteten vid kommunens 

tre högstadieskolor vara 1 100 elevplatser. Ätradalsskolan har idag en kapacitet på 300 

elevplatser, vilket den också bör ha framledes. Sett till att en klass uppskattas till 25 elever 
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och att det ska vara samma antal paralleller i varje årskurs, bör Ätradalsskolan ha fyra 

paralleller i varje årskurs. De båda skolorna i centralorten bör då ha en sammanlagd 

kapacitet på ungefär 800 elevplatser. Den ena skolan i centralorten bör dimensioneras för 

375 elevplatser med fem paralleller i varje årskurs. Den andra skolan bör då dimensioneras 

för 450 elevplatser med sex paralleller i varje årskurs. Detta blir en sammanlagd kapacitet på 

825 elevplatser i centralorten. Antal elever per klass brukar variera över tid och är vissa år 

färre än 25 elever och andra år fler än 25 elever. Detta bör tas med i beräkningen av 

klassrummens yta och ventilation i funktionsprogrammet. Åtminstone en av skolorna i 

centralorten ska vara möjlig att bygga ut i en framtid, om behov finns.  

Generellt tidsperspektiv 

Preliminär byggstart alternativt renoveringsstart för Ätradalsskolan är läsårsstart 

2025/2026. En ny alternativt renoverad skola kan då preliminärt stå klar till läsårsstart 

2027/2028. Vid nybyggnation kan en ny skola byggas i upp till två plan. Beslutas en ny skola 

byggas i fler plan måste detaljplanen justeras vilket tar extra tid och kan fördröja processen. 

Ny skola på Ätradalsskolans område 

Vid byggnation av en ny skola på nuvarande Ätradalsskolans område sker detta jämte 

nuvarande Ätradalsskolans lokaler. Under byggnationsperioden går eleverna kvar i den 

nuvarande skolans lokaler. Evakuering av eleverna till moduler behöver således inte ske. 

En ny fullstor idrottshall behöver byggas då den gamla är i ett sådant skick att den behöver 

rivas. Ytan beräknas till 12,4 kvm per elev BTA exklusive idrottshall. Hänsyn är tagen till att 

matsalen behöver utökas då eleverna vid Timmele skola äter lunch vid Ätradalsskolan. 

Friytan överstiger 20 kvm per elev med råge. Någon arkitektritning finns inte för detta 

alternativ utan skolans yta, investeringsutgifter och kostnader är beräknade efter schabloner. 

Renovering av Ätradalsskolans lokaler för 300 elever 

För detta alternativ har Accent arkitekter tagit fram ett förslag på ritningar. Dessa finns 

redovisade i bilaga 2. För detta alternativ behöver samtliga elever evakueras under den 

tvåårsperiod det tar att renovera lokalerna. Moduler kan sättas upp jämte nuvarande 

Ätradalsskolan, fördelen är att befintlig skolskjuts ej påverkas. Alternativt kan moduler sättas 

upp vid Ubbarp 8:16 eller på Tingslyckan 8. Ökade kostnader för skolskjuts tillkommer vilka 

finns redovisade i de nedanstående avsnitten. Fördelen med en sådan placering är att 

modulerna kan samutnyttjas då Stenbocksskolan renoveras, alternativt det byggs en ny skola 

på Stenbocksområdet. 

Ekonomi 

Påverkan på kommunens investeringsbudget/investeringsplan beräknas för ombyggnation 

av Ätradalsskolan 300 elever till cirka 147 mnkr och för nybyggnation av Ätradalsskolan 300 

elever till cirka 210 mnkr. Driftskostnaderna för ombyggnation av Ätradalsskolan beräknas 

till cirka 12,1 mnkr. Driftskostnaderna för nybyggnation av Ätradalsskolan beräknas till 13,8 

mnkr. Det gäller att vara medveten att samtliga driftskostnader inte är tillkommande 

kostnader då det idag finns driftskostnader för Ätradalsskolan. För alternativet med 

ombyggnation av Ätradalsskolan tillkommer kostnader för evakuering exklusive skolskjuts på 

10,6 mnkr samt kostnader för rivning av befintlig idrottshall på 2,8.mnkr. För alternativet 

med nybyggnation tillkommer kostnader för rivning på 12,8 mnkr inklusive rivning av 

idrottshall 2,8 mnkr.    

 



7-9 SKOLOR I ULRICEHAMNS KOMMUN 

 
 
 
 

38 

Den översiktliga LCC-kalkylen visar att det är mest ekonomiskt fördelaktigt att bygga en ny 
skola för 300 elever. Det ger den lägsta nuvärdesberäknade livscykelkostnaden, 291 445 tkr 
jämfört med 309 668 tkr för att bygga om Ätradalsskolan.  
 

Utifrån när olika parametrar kombineras till ett bästa och värsta utfall i känslighetsanalyser 
innebär alternativet med att bygga en ny skola minst osäkerhet i utfallet för den samlade 
livscykelkostnaden. Vid det bästa tänkbara utfallet blir livscykelkostnaden 285 587 tkr medan 
vid det värsta tänkbara utfallet uppgår livscykelkostnaden till 317 931 tkr. Alltså en skillnad 
på 32 344 tkr. När det gäller alternativet med ombyggnation varierar livscykelkostnaden 
mellan 271 878 tkr och 332 742 tkr. Alltså en skillnad på 60 864 tkr. 
 

Bedömning av olika aspekter 

För flera av de utvärderade aspekterna är det likvärdigt mellan alternativen. Bland annat 

gäller detta sektor lärandes bedömning att få en bra pedagogisk skolmiljö. Bedömningen är 

att det går att få en likvärdigt bra skolmiljö i båda alternativen. Gällande säkerhets- och 

krisberedskapsaspekter är bedömningen från förvaltningens säkerhetssamordnare och 

krisberedskapssamordnare, att det bästa alternativet är att bygga nytt. Lokalerna kan då helt 

anpassas efter den nya tidens krav och att man ser till att det inte skapas dolda konfliktytor. 

Det är också enklare att kunna anpassa lokalerna ur ett krisberedskapsperspektiv.  

 

Gällande ekonomin visar livscykelkostnadsanalysen (LCC-kalkylen) att det är mest 

fördelaktigt att bygga en ny skola över tid. Trots högre investeringsutgifter blir 

driftskostnaderna över tid lägre då lokalytan är mindre och används mer resurseffektivt. En 

ny byggnad är också mer energieffektiv än en gammal byggnad. Gjorda känslighetsanalyser 

stödjer också detta utfall. Kostnader för rivning av nuvarande Ätradalsskolan vid 

nybyggnation och moduler för evakuering vid renovering är ungefär lika stora. De bedöms ta 

ut varandra då de är preliminärt uppskattade. 

 

Ur trafiksynpunkt går det vid nybyggnation att se till att eleverna från Timmele skola inte 

behöver gå över parkeringen för att nå matsal, skolbibliotek och hemkunskapssalar. De får en 

säkrare väg till en ny Ätradalsskola. 

 

Gällande detaljplan så är förutsättningarna desamma för båda alternativen. Vid 

nybyggnation medger planen att bygga i två våningar. Är önskemålen att bygga tre eller fler 

våningar måste detaljplanen justeras vilket tar tid. Förutsättningarna avseende 

markförhållanden och naturvärden utgör inga hinder och är också likvärdiga för de båda 

alternativen. Inga konflikter finns med önskemål eller behov från andra kommunala 

verksamheter. 

Hållbarhet och klimataspekter har inte varit utredningsgruppens uppdrag att utreda. 

Förvaltningens miljöstrateg har dock bidragit med generella synpunkter vid alternativen att 

renovera eller bygga nytt.  

Utredningsgruppens samlade bedömning 

Utredningsgruppens samlade bedömning är att en byggnation av en ny skola är det bättre 

alternativet.  
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Bilaga 1 
 

Riskanalys och åtgärder 

Riskanalys genomfördes i utredningsgruppen 210622. Uppföljning och uppdatering gjordes i utredningsgruppen 211028, 220111 samt 220524. 

 

D= Delutredning 

D1 = En ny skola i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad (Delutredning klar 211214.) 

D2 = Skola två i centralorten med möjlighet till framtida utbyggnad 

D3 = Högstadieskola i Timmele med möjlighet till framtida utbyggnad 

D4 = Framtida användningsområde för fastigheter och mark vid nuvarande Stenbocksskolan 

Här återfinns de risker som framkom vid riskanalysen för delutredningarna samt åtgärder för riskreducering/eliminering. Ansvar för åtgärderna och hur 

dessa följs upp finns också med. Sannolikhet och konsekvens är bedömda efter en sexgradig skala. Riskbedömningen fås fram genom att multiplicera värdena 

för sannolikhet och konsekvens. Riskbedömningen kommer att uppdateras under varje delutredning. 

Riskerna är färgsatta enligt riskmatrisen efter riskbedömning som gröna (1-6), gula (7-16) eller röda (17-36) 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Befolkningsprognos (D2, D3, D4) Tre prognoser kommer att göras, målprognos, 

huvudprognos och dämpad prognos. Vilken ska vi utgå 

från och hur stor är risken att vi landar fel? 

PD 4 3 12 

Åtgärder 

Risken reduceras genom att varje år göra en ny befolkningsprognos och revidera den efter aktuellt nuläge. 

Uppföljning 211028 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. 

Uppföljning 220111 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. 

Uppföljning 220524 

Befolkningsprognos är gjord för 2021 och utredningsgruppen har utgått från huvudprognos och målprognos. Ny befolkningsprognos 2022 väntas presenteras i slutet av 

augusti. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Överkapacitet (D2, D3) Risk att vi får överkapacitet av lokaler under ett antal år 

i början. 

PD 4 4 16 

Åtgärder 

Balans mellan överkapacitet och möjlighet att bygga till. Infrastrukturen måste tas hänsyn till vid utbyggnad. 

Uppföljning 211028 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

Uppföljning 220111 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

Uppföljning 220524 

Dimensionering är gjord efter befolkningsprognosen fram till 2040. En viss överkapacitet kommer att finnas. Samtidigt är de sista tio åren i befolkningsprognosen utan 

planerat bostadsbyggande. Nationellt visar SKR:s ekonomirapport att det är en långsammare ökning av barn och unga än vid tidigare rapporter. 

 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Säkerhetsaspekter (D2, D3, D4) Risk att fritidsverksamhet och skolverksamhet inte 

uppfyller kraven på trygga miljöer. 

PD 3 5 15 

Åtgärder 

Säkerhetssamordnare och krisberedskapssamordnare kopplas in i utredningsarbetet. 

Uppföljning 211028 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare har bedömt Hester 5:3, Tingslyckan 8 och Stenbockskolans område. Deras bedömning finns med i delutredning 1. 

Uppföljning 220111 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare har bedömt Hester 5:3, Tingslyckan 8, Stenbockskolans område och Ubbarp 8:16. Deras bedömning finns med i delutredning 1. 

Bedömning ska göras för de olika alternativen på Stenbocksskolans område. 

Uppföljning 220524 

Säkerhets- och krisberedskapssamordnare kommer att bedöma alternativen på Ätradalsskolan i början på juni 2022. Ny bedömning kommer att ske av Stenbockskolans 

område och Ubbarp 8:16. Bedömning ska göras för de olika alternativen på Stenbocksskolans område. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Ekonomi (D2, D3, D4) Att nybyggnation/ombyggnation/renovering blir dyrare 

än beräknat. 

CD 5 5 25 

Åtgärder 

Se till att få så goda underlag som möjligt utifrån placering, kringkostnader och schabloner som möjligt. Genomföra studiebesök och ta del av deras beräkningar. Ta del 

av Accent arkitekters beräkningar. 

Uppföljning 211028 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredning 1. Omvärldsbevakning av priser görs. 

Uppföljning 220111 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredningarna. Omvärldsbevakning av priser görs. 

Uppföljning 220524 

Mallar och schablonbelopp för beräkningar uppdateras inför slutredovisning av delutredningarna. Omvärldsbevakning av priser görs. Kriget i Ukraina och en kraftigt ökad 

inflation kan betyda att priserna behöver justeras uppåt inför byggstart. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Elever, vårdnadshavare, medarbetare 

fackliga företrädare (D2, D3, D4) 

Elever, vårdnadshavare, medarbetare och fackliga 

företrädare upplever att de inte är delaktiga. 

EJ 5 3 15 

Åtgärder 

Kommunikationsplan ska upprättas. 

Uppföljning 211028 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. 

Uppföljning 220111 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. 

Uppföljning 220524 

En kommunikationsplan är upprättad och finns med i utredningsbeskrivningen. Kommunikationsplanen följs i utredningsarbetet. Elever, vårdnadshavare, medarbetare 

och fackliga företrädare kommer att bli mer delaktiga i ett projekteringsskede. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Tidsaspekten (D2, D3, D4) Arkitektutredningarna blir inte klara i tid. CD 6 4 24 

Åtgärder 

God framförhållning med input till arkitekterna från utredningsgruppen. 

Uppföljning 211028 

Denna risk hör till delutredning 2 som inte påbörjats ännu. Däremot finns en pågående dialog med arkitekterna och uppdrag kommer att ges så snart det är möjligt. 

Uppföljning 220111 

Denna risk hör till delutredning 2, 3 och 4. Det finns en pågående dialog med arkitekterna och deras uppdrag. 

Uppföljning 220524 

Det finns en pågående dialog med arkitekterna och deras uppdrag. Uppdragen är kraftigt försenade. Delutredning 3 ska vara klar 30 maj, delutredning 4 ska vara klar 30 

juni och delutredning 2 beräknas klar 30 september. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Logistik vid alternativet ombyggnation av 

Stenbocksskolan. (D2, D3, D4) 

Svårigheter att hitta ersättningslokaler för eleverna i 

tillräcklig omfattning och plats för dessa. 

PL 4 4 16 

Åtgärder 

Evakuering till ny skola och eventuellt Ätradalsskolan. 

Uppföljning 211028 

Risken hör till delutredning 2, 3 och 4 som inte påbörjats ännu. Det är möjligt att också moduler kan vara en del av en lösning. 

Uppföljning 220111 

Risken hör till delutredning 2, 3 och 4. Moduler kommer att vara en del av en lösning. Beräkningar av yta och omfattning av moduler kommer att genomföras och 

redovisas i delutredningarna. 

Uppföljning 220524 

För delutredning 3, om alternativet renovering väljs, måste eleverna evakueras till moduler antingen jämte nuvarande Ätradalsskolan, alternativt bussas in till moduler 

vid Ubbarp 8:16 eller Tingslyckan 8. Moduler kommer sannolikt att vara en del av en lösning också för Stenbocksområdet. Beräkningar av yta och omfattning av moduler 

kommer att genomföras och redovisas i delutredningarna. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Ekonomi (D4) Svårt att få Stenbocksskolans lokaler areaeffektiva och 

välanpassade till förvaltningens behov av kontorslokaler. 

Svårigheter att beräkna kostnaderna. 

CD 4 4 16 

Åtgärder 

Ta upp frågan med LSG hur vi ska utforma framtidens kontorslokaler. 

Uppföljning 211028 

Risken hör till delutredning 4 som inte påbörjats ännu. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor 

har lagts till som ett alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. 

Uppföljning 220111 

Risken hör till delutredning 4. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor har lagts till som ett 

alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. Lösningen kommer att diskuteras med 

arkitekterna. 

Uppföljning 220524 

Risken hör till delutredning 4. Frågan är lyft med LSG. Funktionsprogrammet för kontorslokaler har uppdaterats där aktivitetsbaserade kontor har lagts till som ett 

alternativ. Möjligheterna till mer areaeffektiva kontorslokaler ökar med denna uppdatering av funktionsprogrammet. Arkitekterna har i uppdrag att rita och räkna på 

detta alternativ som en del av hybridalternativet på Stenbocksskolans område. 

 

Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

Arbetsmiljö (D2, D3) Risk med elevers och lärares arbetsmiljö i förhållande till 

likvärdig utbildning, måluppfyllelse och lokalernas 

ändamålsenlighet enligt läroplan. (Ny risk 220111.) 

PD 4 5 20 

Åtgärder 

Skyndsamt se till att delutredningarna blir klara inom angiven tidsram inför politiska beslut.  

Uppföljning 220524 

Kommunfullmäktige beslutade 19 maj om högstadieskolornas placering. Delutredningarna beräknas bli klara andra hälften av oktober 2022. Därefter kan politiken 

besluta om vilket av de fyra alternativen på Stenbocksskolans område man vill gå vidare med. För Ätradalsskolans del bör politiken kunna fatta beslut efter 

presentationen i LSG 14 juni. 
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Område/Milstolpe Risk Ansvar Sannolikhet Konsekvens Riskbedömning 

D2, D4 Risk med att förlora arkitektoniska och 

kulturmiljövärden i Stenbocksskolans befintliga lokaler. 

RE 4 4 16 

Åtgärder 

En fördjupad kulturmiljölinventering och antikvarisk förprojektering behöver göras inför en upphandling. Kvalitativ utvärderingsmodell ska tas fram vid upphandling av 

arkitekt. 

Uppföljning 220524 

Ny risk 220524. 
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Riskvärdering - matris 
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Definitioner av sannolikhet och konsekvens 

Använd definitionerna av sannolikhet och konsekvens i tabellen nedan som vägledning vid bedömning, 

några knivskarpa gränser mellan de olika värdena finns inte. Använd därefter riskmatrisen för att kunna 

bedöma risken. Denna riskbedömning ska inte sammanblandas med den som görs inom ramen för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Bruttolistan med riskerna, riskområde, riskbedömning mm läggs därefter 

in i intern kontrollmodulen i Stratsys. Gör riskbedömningen för samtliga risker ni kommit fram till i 

bruttolistan. 

Sannolikhet – ett begrepp som uttrycker möjligheten för ett visst utfall 

Värde Sannolikhet 

Definition (Något i definitionen bedöms vara uppfyllt för att ett visst 

värde ska komma ifråga, några absoluta gränser finns inte. Hur ofta 

något bedöms inträffa är ungefärligt.) 

6 
Mycket hög 

sannolikhet 

Mycket troligt att det inträffar, bara en tidsfråga när. Förekommer 

ofta (från dagligen till några gånger/månad). 

5 
Hög 

sannolikhet 

Troligt att det inträffar. Förekommer relativt ofta (ibland, någon 

gång/månad) 

4 
Ganska 

sannolik 

Ganska troligt att det inträffar. Förekommer ganska sällan (någon 

eller några gånger/år) 

3 
Låg 

sannolikhet 

Mindre troligt att det inträffar. Förekommer sällan (mer sällan än 1 

gång/år). 

2 
Mycket låg 

sannolikhet 

Mycket låg sannolikhet för att det kan inträffa. Förekommer mycket 

sällan (någon eller några gånger/10 år). 

1 Osannolik Det är inte troligt att det överhuvudtaget inträffar. 

Konsekvens – en följd av en händelse eller situation.  

Värde Konsekvens 
Definition (Något i definitionen, ej allt, bedöms vara uppfyllt för att 

ett visst värde ska komma ifråga.) 

6 Katastrofal 

Förödande för verksamheten eller mycket stora produktionsbortfall 

och kostnader, mycket långvariga störningar i verksamheten. 

Dödsfall, första hjälpen, AFS 1999:7. 

5 
Mycket 

allvarlig 

Stora produktionsförluster eller stora kostnader, långvariga 

störningar i verksamheten. Mycket allvarliga personskador, första 

hjälpen, AFS 1999:7. T ex förlust av kroppsdel eller jämförbart. 

4 Allvarlig 

Ganska stor påverkan på verksamheten med produktionsförluster 

eller måttliga kostnader. Mindre personskador, första hjälpen, AFS 

1999:7. T ex bruten arm eller liknande. 

3 Begränsad 
Begränsad påverkan på verksamheten eller mindre kostnader. Små 

personskador, första hjälpen, AFS 1999:7. T ex sår, blessyrer. 

2 
Mycket 

begränsad 

Mycket begränsad påverkan på verksamheten eller små kostnader. 

Mycket små personskador, första hjälpen, AFS 1999:7, 

plåsterskador. 

1 Obetydlig Inga personskador, inget produktionsbortfall, mycket låga kostnader 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2023-02-02 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 40/2023  
 

Budget och verksamhetsplan år 2023 för 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2022/802 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 9 december 2022 
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 samt att översända densamma till 
medlemskommunerna för godkännande. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-27 från kommunchef 
2 Protokollsutdrag § 100 221209 Verksamhetsplan och budget 2023 
3 Verksamhetsplan och budget 2023 - beslutad 

 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-27 

Tjänsteskrivelse Budget och verksamhetsplan år 
2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer 2022/802, löpnummer 5126/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
godkänns.  
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 9 december 2022 
att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 samt att översända densamma till 
medlemskommunerna för godkännande. 
 
 
Ärendet 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt 
särskilt avtal.  Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
beslutade den 9 december 2022 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2023 
samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. 
 
Medlemsavgiften för 2023 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för finansiering av 
basverksamheten och 37 kronor för finansiering av utvecklingsmedel.  
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, 
Vård- och omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter 
finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och 
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Ulricehamns kommun finansierar och nyttjar inte verksamheten Medarbetarcentrum.  
 
Laglighet 
Enligt kommunallagen och kommunalförbundets förbundsordning ska direktionen årligen 
fastställa en budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och 
ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
treårsperioden. Förbundsdirektionen förslag ska föreläggas förbundsmedlemmarna.     
 
Ekonomi 
Medlemsavgiften för år 2023 är den samma som för år 2022. Den totala kostnaden blir dock 
något högre utifrån att invånarantalet i Ulricehamn har ökat.  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag § 100 221209 Verksamhetsplan och budget 2023 



  2022/802, 5126/2022 2(2) 

2 Verksamhetsplan och budget 2023 - beslutad 
Beslut lämnas till 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund  
 
 
 
 
 

Gustaf Olsson Lena Brännmar 
Kommunchef Kanslichef 
 Kommunledningsstaben 
  

 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-12-09 
Sida 11 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Verksamhetsplan och budget 2023 
Diarienummer: 2022/SKF0192 
 
Beslut 
Direktionen antar för egen del Verksamhetsplan, drift- och investeringsbudget 2023 och översänder 
desamma till medlemskommunerna för godkännande 
 
Sammanfattning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en samverkansorganisation för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Verksamheten grundar sig på den 
förbundsordning som beslutats av medlemskommunerna.  
 
Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som finansieras av deltagande 
kommuner; Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och 
omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg.  
 
Förbundets samlade budget för 2023 visar en omsättning om ca 137 mnkr.  
 
 2023 2022 
INTÄKTER    

Förbundsmedel/medlemsavgifter 37 653 042 35 598 941 
Övriga intäkter 99 051 036 77 061 706 
SUMMA INTÄKTER 136 704 078 112 660 647 
KOSTNADER   

Personal 42 032 947 36 455 832 
Övriga kostnader 10 858 766 10 013 696 
Tjänster 83 812 365 66 191 117 
SUMMA KOSTNADER 136 704 078 112 660 647 
RESULTAT 0  0 

 
Posten övriga intäkter består till största del av projektmedel. Den största ökningen jämfört med 
föregående år återfinns inom välfärdsområdet, som de senaste åren erhållit statliga medel för olika 
satsningar, samt projektet Samverkan eArkiv som återfinns under administrationen. Huvuddelen av 
projektens kostnader återfinns under posten tjänster. 
 
Kostnadsmässigt ser förbundet ett kraftigt ökat kostnadsläge gällande pensioner, lokaler och 
energikostnader om totalt ca 7 mnkr. När det gäller Navet science center motsvarar dessa tre 
kostnadsposter ca 1,5 mnkr. Navet har tecknat flera nya avtal som innebär ökade intäkter 2023 och 
beslut är även taget att höja entréavgiften för allmänheten från 90/130 kr till 100/140 kr. Det har 
gjorts anpassningar i verksamheten som påverkar kostnadssidan positivt. Dock budgeterar Navet 
science center ett underskott i driften om 500 tkr.   



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-12-09 
Sida 12 (21) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

Navet planerar en investering i ny utställning om fysik för de yngsta under 2023 i syfte att utveckla 
verksamheten och öka intäkterna framåt. Satsningen ligger i linje med Navets affärsplan 2022-2025. 
Affärsområdet Navet mötesplats slår fast att Navet ska vara ett attraktivt besöksmål samt bidra till 
platsutveckling och attraktivitet genom att erbjuda ett intresseväckande och lärorikt utbud för 
boende i Sjuhärad. Utställningen kommer att utgöra den enskilt viktigaste aktiviteten för målet att 
2023 öka antalet besökare med 10 %. Ökningen motsvarar 2 150 fler besökare och bidrar med  
ca 160 tkr i ökade intäkter. Det ökade antalet besökare ryms inom befintlig bemanning och påverkar 
inte lönekostnaden. Utställningen kommer även att möjliggöra fortbildning för pedagoger och 
studenter, även det i linje med antagen affärsplan. Kostnadsmässigt kommer investeringen att 
innebära ökade avskrivningskostnader om ca 100 tkr 2023 samt ca 130 tkr kommande nio år. 
 
Bedömningen är att förbundets verksamhet i sin helhet kommer att uppvisa ett balanserat resultat 
2023. Dock är det en budget utan marginaler och försiktighetsåtgärder i form av särskilda riktlinjer, 
exempelvis gällande anställning och inköp, kommer att införas.  
 
Enligt förbundsordningen ska Direktionens förslag till budget och verksamhetsplan samt treårsplan 
översändas till förbundsmedlemmarna för godkännande.  
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är en 
samverkansorganisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, 
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är 
adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. 

Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av 
politiskt valda ledamöter. 

De två beredningsgrupperna Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och 
Välfärd och Kompetens arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till 
Direktionen och företräder kommunalförbundet inom sina 
verksamhetsområden.

Sjuhärads kommunalförbund är delägare i bolagen Gryning Vård AB och 
Mediapoolen AB. Förbundet ingår även i VästKom, en sammanslutning av de 
delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland som på regional nivå 
ska företräda och samordna kommunernas intressen. 

Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar 
samt nominerar deltagare till styrelsen för VästKom, Beredningen för hållbar 
utveckling Västra Götaland (BHU) och det politiska samrådsorganet SRO.
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Organisation
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Förbundets övergripande strategiska mål är 

Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i 

Detta görs genom att med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande 

Syfte och strategiskt mål 

Förbundet syftar till att stärka Sjuhäradsregionen samt 
att främja medlemmarnas samverkan för utveckling och 
effektivt resursutnyttjande.

Enligt förbundsordningen ska förbundet aktivt tillvarata 
medlemskommunernas gemensamma intressen, bland 
annat regionalt och nationellt, samt vara en plattform 
för medlemmarnas sammanhållning byggd på samsyn 
över kommun- och partigränser. 

4

Ändamål med verksamheten

1. Att verka för samordning av strategiska angelägenheter av 
gemensamt intresse för medlemskommunerna i deras roll och 
verksamheter

2. Samverkan i andra frågor där medlemmarna bedömer detta 
lämpligt

3. Att tills vidare svara för drift av verksamheter som 
Direktionen samfällt beslutar



STYRDOKUMENT 

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen. 

Styrdokument inom regional utveckling är Utvecklingsstrategi för 
Sjuhärad 2021-2030 samt Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023. 

Inom område välfärdsutveckling styrs verksamheten utifrån gällande 
lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och överenskommelser.

De övriga verksamheterna har planer och uppdragsbeskrivningar som 
beskriver deras arbete.

VERKSAMHET

Förbundet är en samverkansplattform med huvuduppdrag att verka för 
samordning och utveckling inom de områden medlemskommunerna anser 
vara angelägna. Förbundet har specialistkompetens som kan utgöra ett 
viktigt stöd för medlemskommunerna och bidra till utveckling av Sjuhärad.

Förbundet har grunduppdrag inom regional utveckling och 
välfärdsutveckling av både permanent och tillfällig karaktär.

Förbundskansliet stödjer de politiska grupperingarna och är kontakt 
gentemot medlemskommunerna samt andra myndigheter och 
organisationer. 

I syfte att tillvarata och fånga upp utvecklingsbehov deltar förbundet i 
grupperingar på såväl delregional, regional som nationell nivå. 

Förbundets verksamhet innefattar även verksamheter och uppdrag som 
finansieras av deltagande kommuner; Business Region Borås, 
Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet 
science center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg. 

Närvårdssamverkan styrs av ett delregionalt politiskt samråd bestående av 
representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
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GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

De fastställda styrdokumenten Utvecklingsstrategi för Sjuhärad samt 
Kulturplan för Boråsregionen beskriver förbundets grunduppdrag och 
fokusområden inom regional utveckling och kulturområdet.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 pekar ut 
riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar 
vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv. Strategin består av fyra långsiktiga prioriteringar och fyra 
kraftsamlingar. Strategin är vägledande för förbundet och kommunerna i 
Sjuhärad.

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad 2021-2030

Utvecklingsstrategi för Sjuhärad anger riktningen för det delregionala 
utvecklingsarbetet 2021–2030. Strategin lyfter fram prioriterade 
fokusområden, inriktningar och önskade effekter. Strategin är styrande för 
förbundet och fungerar som vägledning och inspiration för alla parter som 
bidrar till utvecklingsarbetet i Sjuhärad. 

Strategins fem fokusområden är 
• En innovativ och konkurrenskraftig delregion 
• Strategisk kompetensförsörjning 
• En socialt hållbar delregion 
• En cirkulär och hållbar framtid 
• Hållbar samhällsplanering 6

Regional utveckling

Fokusområdena samspelar med den regionala utvecklingsstrategins 
långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar. Strategin lyfter också upp 
kopplingen till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. 

Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

Utifrån Kulturstrategi Västra Götaland – en regional kulturplan, har en 
delregional kulturplan tagits fram som anger riktning och prioriteringar för 
satsningar under perioden 2020-2023. Kultursamverkan i Boråsregionen ska 
bidra till att uppfylla målen i regionens kulturstrategi. 

Kulturplanen består av fem målbilder för samverkan 
• Bibliotek och läsfrämjande 
• Kulturskolan – barn och ungas eget skapande 
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö 
• Hållbar platsutveckling 
• Folkbildning och civilsamhälle 

I Boråsregionen ska barnperspektivet genomsyra kulturutvecklingen.

Överenskommelse delregionala utvecklingsmedel 2021–2024

Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter 
årligen medel för delregional utveckling. De regionala medlen 
motfinansieras till samma nivå av medlemskommunerna. Syftet är att med 
gemensam finansiering skapa en god grund för regional och delregional 
utveckling genom flernivåsamverkan. 



GRUNDUPPDRAG OCH STYRDOKUMENT

Enheten för välfärdsutveckling arbetar med äldreomsorg, funktionsnedsättning, 
individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård, välfärdsteknik, 
hälsofrämjande och förebyggande, elevhälsofrågor, utbildnings- och skolfrågor, 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning. 

Enhetens arbete och uppdrag styrs av medlemskommunernas behov tillsammans 
med gällande lagstiftning samt regionala och delregionala avtal och 
överenskommelser.

Enheten för välfärdsutveckling skapar mötesplatser för kunskapsutveckling och 
nätverkande och fungerar som ett stöd för medlemskommunerna. Arbetet handlar 
om samordning, informationsspridning, kompetensutveckling, förhandlingsarbete 
och omvärldsbevakning.

Förbundet företräder även medlemskommunerna på regional och länsnivå samt 
nationell nivå i partssamtal med olika myndigheter och organisationer. Flera 
omfattande omställningsarbeten pågår på regional nivå där förbundet samordnar 
det delregionala arbetet i form av projektledning samt stöd till kommunerna. 

Följande två fokusområden i Utvecklingsstrategi för Sjuhärad berör enhetens 
arbete; Strategisk kompetensförsörjning samt En socialt hållbar delregion. 

Handlingsplaner nätverk

Enheten driver chefsnätverk och specialistnätverk med representanter från 
medlemskommunerna. Nätverken tar årligen fram handlingsplaner med 
prioriterade fokusområden och aktiviteter för kommande år.  
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Förbundet utgör en viktig samverkansplattform för medlemskommunerna 
på såväl politisk nivå som för organisationen i övrigt. Förutom de politiska 
beredningarna samt Direktionen, driver förbundet ca 25 nätverk för 
tjänstepersoner i kommunerna. 

UPPFÖLJNING GRUNDUPPDRAG

• Uppföljning av Utvecklingsstrategi Sjuhärad 2021-2030 utifrån framtagen 
handlingsplan

• Uppföljning Kulturplan för Boråsregionen 2020-2023

• Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedlen, DRUM, enligt regional 
modell

• Årlig enkät till nätverken utifrån grunduppdraget. Minst 85 % ska vara 
nöjda med förbundets verksamhet

• Uppföljning av övriga verksamheter och projekt inom samtliga 
delregionala områden utifrån fastställda uppdrag och planer
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VÄRLDSLÄGET - EKONOMI
Sverige, liksom övriga Europa, står inför en orolig vinter med kraftigt ökande 
inflation, höjda räntor, höjda energipriser och risk för en kommande 
lågkonjunktur. 

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
Att samordna och koordinera planeringsprocesser gällande frågor som 
sträcker sig över kommungränserna bidrar till både högre kvalitet och ökad 
effektivitet i samhällsplaneringen. Under 2023 kommer en satsning att göras 
för att skapa förutsättningar för strategisk markanvändning utifrån 
väsentliga samhällsintressen och kommunernas behov. Ett annat prioriterat 
område är samverkan kring de tre viktiga stråken inom delregionen. 

STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kompetensförsörjning anges som den största utmaningen för arbetsgivarna i 
regionen; privata såväl som offentliga. För att kunna anpassa utbildningar 
och kompetensutveckling av befintliga medarbetare krävs analys av 
arbetsgivarnas kompetensbehov på kort och lång sikt. Kopplingen mellan 
skola och arbetsliv behöver stärkas för att skapa intresse för bristyrken. 
Omställning av befintlig arbetskraft samt att attrahera kompetens utanför 
delregionen är andra viktiga prioriteringar och Sjuhärads attraktionskraft 
kommer att ha betydelse såväl för kompetensförsörjningen som för nya 
etableringar.

Nuläge och förutsättningar

EN CIRKULÄR OCH HÅLLBAR FRAMTID
Ett fossiloberoende och cirkulärt samhälle lyfts fram som en viktig 
målsättning i den regionala utvecklingsstrategin i Västra Götaland. I det 
delregionala arbetet möter vi denna målsättning genom riktade insatser 
tillsammans med kommunerna. Satsningen på Fossilfri Boråsregion 
fortsätter 2023 med inriktning mot energi och transport. Det övergripande 
syftet är att stödja kommunerna och näringslivet i Sjuhärad i 
omställningen till fossiloberoende samt att trygga energiförsörjningen. För 
att bidra till ett cirkulärt Sjuhärad arbetar förbundet aktivt under 2023 
med att stödja kommunerna i att uppnå målen i den gemensamma 
avfallsplanen. Ett fortsatt viktigt arbete är också Klimat 2030 och 
kommunernas klimatlöften.

EN INNOVATIV OCH KONKURRENSKRAFTIG DELREGION
Boråsregionen är i ett expansivt skede och står inför ett ökat 
etableringstryck, vilket kräver en samverkande organisation för att möta 
de behov som uppstår. Kommunerna och näringslivet behöver också öka 
beredskapen för att ta emot en allt större efterfrågan på kommunal och 
kommersiell service. Efterfrågan på industrimark är stor och för att 
möjliggöra att ta emot etableringar där de passar bäst i Sjuhärad, kommer 
kommunerna att samverka inom strategisk markanvändning. För att ge 
befintligt näringsliv möjlighet att utvecklas och växa kommer förbundet att 
arbeta för ett närmare samarbete mellan näringsliv, akademi, forskning 
och det lokala, regionala och nationella innovationsstödssystemet. 9



EN SOCIALT HÅLLBAR DELREGION – TILLSAMMANS FÖR EN OMSTÄLLNING 
TILL GOD OCH NÄRA VÅRD

Omställningen till Nära vård med primärvården som nav innebär att allt 
mer hälso-och sjukvård kommer att ges i hemmet. Omställningen leder till 
att kommunernas ansvar och åtaganden ökar, vilket också innebär att det 
kommunala perspektivet i omställningen behöver prioriteras. Förbundet 
har under 2023 en viktig roll att bevaka, samordna och följa arbetet med 
omställningen till en god och nära vård. Införandet av Framtidens 
vårdinformationsmiljö, ny modell för hantering av digitala hjälpmedel samt 
hälso-och sjukvårdsavtal och Färdplan god och nära vård samt ny 
lagstiftning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är andra viktiga 
bevakningsområden för förbundet. 

En socialt hållbar delregion innebär att alla invånare har jämlika 
förutsättningar att leva ett gott liv och delta i samhällslivet. Under 2023 
kommer förbundet tillsammans med kommunerna driva Kunskapsnod 
Fullföljda studier Sjuhärad, med utgångspunkt i den regionala 
kraftsamlingen Fullföljda studier. 

Nuläge och förutsättningar

KULTUR

En statlig översyn av kultursamverkansmodellen genomförs under året 
med syfte att modellen ska utvecklas så att den i ökad grad kan bidra till 
kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. 
Regionernas frihet och ansvar ska beaktas i översynen. Samtidigt kommer 
den regionala kulturstrategin och den delregionala kulturplanen revideras. 
2023 kommer insatser att genomföras för att uppnå prioriterade mål i 
planen, arbeta fram en reviderad delregional kulturplan samt inrätta en 
funktion för att öka resurserna till delregionen.
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REGIONAL UTVECKLING
• Skapa förutsättningar för hållbar samhällsplanering med strategisk 

markanvändning utifrån väsentliga samhällsintressen
• Utveckla samarbetet inom stråket Borås-Värnamo
• Skapa förutsättningar för att behov och utbud av kompetens möts
• Utveckla strukturen i arbetet med kompetensförsörjning samt förbättra 

samarbetet med Västra Götalandsregionen och Kompetensrådet enligt 
antagen avsiktsförklaring

• Stimulera omställningen till ett cirkulärt och fossiloberoende samhälle 
med särskilt fokus på fossilfria transporter och fossilfri energiförsörjning

• Stödja kommunerna i genomförandet av Klimat 2030, kommunernas 
klimatlöften samt den gemensamma avfallsplanen

• Utveckla samarbetet mellan kommunerna och akademin och det 
regionala innovationssystemet

• Utveckla en samverkansmodell för stora etableringar 
• Revidera den delregionala kulturplanen
• Rikta insatser mot de prioriterade målbilderna Barnperspektivet, Hållbar 

platsutveckling samt Folkbildning och civilsamhälle
• Inrätta funktionen finansieringslots för kultur
• Främja uppväxlingen av delregionala utvecklingsmedel för att öka 

resurserna till det regionala utvecklingsarbetet

Mål och uppdrag 2023

VÄLFÄRDSUTVECKLING 
• Genom Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad stödja kommunerna 

samt samverka med andra aktörer i genomförandet av kraftsamling 
Fullföljda studier 

• Tillsammans med Närvårdskontoret hålla samman ett 
omställningsarbete för att stärka kommunerna och regionens 
verksamheter i arbetet med samsjuklighet med utgångspunkt i 
samsjuklighetsutredningen

• Bistå i processen med revidering av befintligt avtal gällande Barnahus
• Samordna delregionalt utvecklingsarbete utifrån genomförd 

kartläggning av kvinnojourerna i Sjuhärad 
• Omhänderta resultatet av förstudie Branschråd Välfärd och utveckla 

formerna för delregional samverkan inom området

Nätverken inom välfärd har i sina handlingsplaner lyft upp följande 
fokusområden för 2023
• Välfärdsteknik och digitalisering
• Personal- och kompetensförsörjning
• Ledarskap
• Samverkan i vårdfrågor
• Placeringar barn och unga
• Funktionshinderpolitik
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FINANSIELLA MÅL

Kommunallagen anger att ekonomin ska vara i balans. Intäkterna ska 
överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en 
miniminivå för det ekonomiska resultatet. Förbundets finansiella mål 
2023 är

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 000 tnkr

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och 
regioner ha god ekonomisk hushållning. Förbundet ska bedriva sin 
verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för att skapa 
förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer:

1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så 
att de gör mesta möjliga nytta för Boråsregionen och 
medlemskommunerna

• Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska 
kontinuerligt utvärderas och omprövas

• Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls 
utifrån Direktionens reglemente, riktlinjer och beslut

2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt

3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid 
målkonflikter är det ekonomin som ytterst sätter gränsen för det totala 
verksamhetsutrymmet.
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God ekonomisk hushållning



FÖRBUNDETS SAMLADE VERKSAMHET
Förbundet bedriver basverksamhet och delregionala projekt samt 
fördelar utvecklingsmedel enligt avtal med Västra Götalandsregionen. 

Medlemsavgiften för 2023 är 78 kronor/invånare, varav 41 kronor för 
finansiering av basverksamheten och 37 kronor för finansiering av 
utvecklingsmedel. Medlemsavgiften för Varbergs kommun är 
11 kronor/invånare. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, 
Medarbetarcentrum, Vård- och omsorgscollege, Navet science center 
samt Närvårdskontoret. Dessa verksamheter finansieras och nyttjas 
olika av medlemskommunerna. Vård- och omsorgscollege och 
Närvårdskontoret finansieras av både medlemskommunerna och 
Västra Götalandsregionen. 
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel/medlemsavgifter 37 324 893 35 598 941

Övriga intäkter 99 051 036 77 061 706

SUMMA INTÄKTER 136 375 929 112 660 647

KOSTNADER

Personal 42 032 947 36 455 832

Övriga kostnader 10 858 766 10 013 696

Tjänster 83 484 217 66 191 117

SUMMA KOSTNADER 136 375 929 112 660 647

RESULTAT 0 0



ADMINISTRATION

I omsättningen ingår den fördelningsnyckel som tillämpas gällande 
gemensamma kostnader om ca 6 000 tkr samt ett internt projekt som 
omsätter ca 4 000 tkr.

FÖRBUNDSKANSLI

Intäkterna består av förbundsmedel.
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 5 595 204 5 845 962

Övriga intäkter 1 610 000 0

SUMMA INTÄKTER 7 205 204 5 846 962

KOSTNADER

Personal 4 579 920 3 452 617

Övriga kostnader 203 000 252 689

Tjänster 1 898 284 2 140 656

SUMMA KOSTNADER 6 681 204 5 845 962

RESULTAT 524 000 0

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 347 742 438 884

Övriga intäkter 9 994 240 7 105 011

SUMMA INTÄKTER 10 341 982 7 543 895

KOSTNADER

Personal 3 276 731 2 724 207

Övriga kostnader 1 783 652 1 954 157

Tjänster 5 281 599 2 865 530

SUMMA KOSTNADER 10 341 982 7 543 895

RESULTAT 0 0



REGIONAL UTVECKLING

Anslag för tilldelning av utvecklingsmedel är knappt 19 000 tkr 
varav medlemskommunerna bidrar med 8 400 tkr och Västra 
Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver 
utvecklingsmedel erhålls projektmedel från andra externa parter. 
Pågående interna projekt omsätter ca 12 000 tkr.

VÄLFÄRDSUTVECKLING

Intäkterna består dels av förbundsmedel, dels projektmedel inom 
välfärd och kompetens. 
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 2 741 464 2 521 721

Övriga intäkter 33 440 340 19 743 124

SUMMA INTÄKTER 36 181 804 22 264 844

KOSTNADER

Personal 5 396 146 5 205 608

Övriga kostnader 576 862 659 627

Tjänster 30 208 797 16 399 609

SUMMA KOSTNADER 36 181 804 22 264 844

RESULTAT 0 0

2023 2022

INTÄKTER

Förbundsmedel 9 912 677 9 667 724

Övriga intäkter 22 971 178 21 975 335

SUMMA INTÄKTER 32 883 855 31 643 059

KOSTNADER

Personal 5 406 066 4 476 843

Övriga kostnader 195 906 734 797

Tjänster 27 281 883 26 431 418

SUMMA KOSTNADER 32 883 855 31 643 059

RESULTAT 0 0



DATASKYDDSOMBUD

Verksamheten finansieras genom en fast avgift om 135 tkr per 
deltagande kommun samt en rörlig del baserad på antal invånare. 
Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.

BUSINESS REGION BORÅS

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna med 
6 kronor/invånare. Budgeten innefattar en intäkt om 250 tkr från 
2022 för icke utförda aktiviteter.
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 1 373 544 1 365 210

Övriga intäkter 250 000 800 000

SUMMA INTÄKTER 1 623 544 2 165 210

KOSTNADER

Personal 877 394 816 920

Övriga kostnader 31 652 380 991

Tjänster 714 498 967 299

SUMMA KOSTNADER 1 623 544 2 165 210

RESULTAT 0 0

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 579 537 2 508 131

Övriga intäkter 0 0

SUMMA INTÄKTER 2 576 537 2 508 131

KOSTNADER

Personal 2 122 614 1 888 145

Övriga kostnader 78 338 162 689

Tjänster 378 585 457 298

SUMMA KOSTNADER 2 579 537 2 508 131

RESULTAT 0 0



VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

Verksamheten finansieras av medlemskommunerna och 
Västra Götalandsregionen enligt fastställd modell. 
Kommunernas kostnader fördelas utifrån invånarantal. 

MEDARBETARCENTRUM

Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo kommuner har avtal med 
Medarbetarcentrum. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter för sålda 
tjänster till avtalskommuner och övriga. 
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 613 476 2 549 734

Övriga intäkter 634 276 611 060

SUMMA INTÄKTER 3 247 752 3 160 794

KOSTNADER

Personal 2 864 797 2 740 050

Övriga kostnader 111 427 120 298

Tjänster 271 528 300 446

SUMMA KOSTNADER 3 247 752 3 160 794

RESULTAT 0 0

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 835 624 801 621

Övriga intäkter 600 000 500 000

SUMMA INTÄKTER 1 435 624 1 301 621

KOSTNADER

Personal 390 731 374 030

Övriga kostnader 52 818 147 922

Tjänster 992 075 779 669

SUMMA KOSTNADER 1 435 624 1 301 621

RESULTAT 0 0



NÄRVÅRDSSAMVERKAN SÖDRA ÄLVSBORG

I Närvårdssamverkan medverkar samtliga medlemskommuner, 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund, som samordnar kommunernas arbete.

Regionens parter står för 50 % av kostnaderna och kommunerna 
för resterande 50 %. Kommunernas kostnader fördelas utifrån 
invånarantal, 6 kronor/invånare. Utöver den fasta finansieringen 
kan olika former av projektmedel komma att sökas för att 
finansiera gemensamma utvecklingsprojekt. Budgeten innefattar 
en intäkt om 400 tkr från 2022.

NAVET SCIENCE CENTER

Avtalskommuner är Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. Avgiften räknas upp med 2,5 % årligen.
Verksamheten får utöver intäkt enligt avtal även intäkter från 
Skolverket, Västra Götalandsregionen och för sålda tjänster till 
avtalskommuner och övriga. Utöver den fasta finansieringen kan 
olika former av projektmedel komma att sökas för att finansiera 
projekt.
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Budget och finansiering

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 8 578 537 7 597 300

Övriga intäkter 15 224 604 12 395 838

SUMMA INTÄKTER 23 803 141 19 993 138

KOSTNADER

Personal 13 813 030 12 090 797

Övriga kostnader 7 745 961 5 365 126

Tjänster 2 768 150 2 537 215

SUMMA KOSTNADER 24 327 141 19 993 138

RESULTAT -524 000 0

2023 2022

INTÄKTER

Medlemsavgifter 2 747 088 2 302 654

Övriga intäkter 14 326 398 13 931 338

SUMMA INTÄKTER 17 073 486 16 233 992

KOSTNADER

Personal 3 305 518 2 686 615

Övriga kostnader 79 150 235 400

Tjänster 13 688 818 13 311 979

SUMMA KOSTNADER 17 073 486 16 233 992

RESULTAT 0 0



19

Investeringsbudget

2023 2022

FÖRBUNDSKANSLI

Inventarier kontor och möteslokaler 210 000 0

NAVET SCIENCE CENTER

Ny utställning 1 200 000 0

TOTALT 1 410 000 0



Treårsplan för förbundets samlade verksamhet. Intäktsmodeller för 
förbundsmedel samt driftverksamheter redovisas nedan. 
Kostnadsutvecklingen innebär ett löpande effektiviseringskrav för 
förbundet.
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Treårsplan

2024 2025 2026

INTÄKTER

Förbundsmedel/medlemsavgifter 38 250 000 38 860 000 39 470 000

Övriga intäkter 97 300 000 97 280 000 96 860 000

SUMMA INTÄKTER 135 550 000 136 140 000 136 330 000

KOSTNADER

Personal 43 840 000 42 850 000 44 240 000

Övriga kostnader 11 120 000 11 390 000 11 670 000

Tjänster 82 140 000 83 230 000 82 200 000

SUMMA KOSTNADER 137 100 000 137 470 000 138 110 000

EFFEKTIVISERINGSKRAV -1 550 000 -1 330 000 -1 780 000

RESULTAT 0 0 0

INTÄKTSMODELL

Förbundsmedel Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %

Business Region Borås Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %

Dataskyddsombud Årlig uppräkning 2,5 %

Medarbetarcentrum Årlig uppräkning 2,5 %

Vård- och omsorgscollege Årlig indexuppräkning utifrån PKV

Navet science center Årlig uppräkning 2,5 %

Närvårdskontoret Utifrån invånarantal, uppräkning ca 1 %



DRIFTVERKSAMHET

• Business Region Borås

• Dataskyddsombud

• Medarbetarcentrum

• Vård- och omsorgscollege Sjuhärad

• Navet science center

• Närvårdskontoret

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG

• Suicidprevention Sjuhärad

• Samsjuklighet Sjuhärad

• Fossilfri Boråsregion

• Samordning gemensam avfallsplan

• Kunskapsnod Fullföljda studier Sjuhärad

• Samverkan eArkiv
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Övriga verksamheter och projekt

Vårgårda

Borås
Bollebygd

Mark
Svenljunga

Herrljunga

Ulricehamn

Tranemo
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§ 41/2023   
 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - 
införande av e-förslag 
Dnr 2022/664 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
I enlighet med antagna delar av demokratiberedningens rapport (kommunfullmäktiges 
beslut 2022-01-27 § 17) införs e-förslag från och med 1 mars 2023. Möjligheten att lämna 
medborgarförslag, så som det regleras i kommunallagen, tas i och med detta bort. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning med föreslagen revidering antas. Tidigare 
arbetsordning, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 241, upphävs därmed. 
 
E-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag”. 
 
I styrdokumentet ”Riktlinje för handläggning av medborgarförslag, motioner och övriga 
politiska beslutsärenden” ändras ordet ”medborgarförslag” till ”Ulricehamnsförslag”. 
 
Kostnaden för den tekniska lösningen, 50 000 kr, tas inom ramen för 
kommunledningsstabens budget. 
 
En uppföljning av införandet av e-förslag genomförs under första halvåret 2024. 
 
Sammanfattning 
Demokratiberedningen föreslog i sin rapport, som antogs av kommunfullmäktige 2022-01-27 
§ 17, att Ulricehamn inför e-förslag i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell där förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom 
att signera det. I och med detta beslutar kommunen själv om vilka regler som gäller, både för 
vem som får lämna förslag och även hur de ska hanteras. Dessa regler föreslås föras in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Modellen används redan i flertalet kommuner, bland 
annat i Svenljunga kommun och i Borås Stad. 
 
Förslag som kommer in publiceras på kommunens hemsida och man möjliggör för 
underskrifter. För att ett förslag ska lyftas in i den politiska processen föreslår förvaltningen 
att det behöver få 50 underskrifter. I jämförelse behöver ett Svenljungaförslag samla 30 
underskrifter och Boråsförslaget 100 underskrifter för att lyftas till kommunfullmäktige i 
respektive kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att e-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag” 
vilket följer samma linje som andra kommuner. 
 
Genom att använda modellen e-förslag ges kommunen möjlighet att arbeta med de förslag 
som har stort stöd hos medborgarna, det betyder att antalet förslag som går vidare till 
politiken kan förväntas bli färre, men har större förankring.  
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Det är viktigt att alla som vill lämna förslag ska ges möjlighet till det. Därför ska förslag 
kunna lämnas via formulär på hemsidan, men också på pappersblankett eller via telefon. Alla 
som behöver hjälp med att lämna ett förslag ska få det. 
 
Förvaltningen föreslår även att det i Riktlinjen för handläggning av medborgarförslag, 
motioner och övriga politiska beslutsärenden ändras från ”medborgarförslag” till 
”Ulricehamnsförslag”. 
 
Resurser för det administrativa arbetet hanteras inom kansliet. Kostnaden för den tekniska 
lösningen beräknas till 50 000 kr och föreslås tas inom ramen för kommunledningsstabens 
budget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2022-12-12 från kanslichef  
2 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Ordförandens förslag – kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
I enlighet med antagna delar av demokratiberedningens rapport (kommunfullmäktiges 
beslut 2022-01-27 § 17) införs e-förslag från och med 1 mars 2023. Möjligheten att lämna 
medborgarförslag, så som det regleras i kommunallagen, tas i och med detta bort. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning med föreslagen revidering antas. Tidigare 
arbetsordning, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 241, upphävs därmed. 
 
E-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag”. 
 
I styrdokumentet ”Riktlinje för handläggning av medborgarförslag, motioner och övriga 
politiska beslutsärenden” ändras ordet ”medborgarförslag” till ”Ulricehamnsförslag”. 
 
Kostnaden för den tekniska lösningen, 50 000 kr, tas inom ramen för 
kommunledningsstabens budget. 
 
En uppföljning av införandet av e-förslag genomförs under första halvåret 2024. 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2022-12-12 

Tjänsteskrivelse Revidering av kommunfullmäktiges 
arbetsordning - införande av e-förslag 
Diarienummer 2022/664, löpnummer 4763/2022 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
I enlighet med antagna delar av demokratiberedningens rapport (kommunfullmäktiges 
beslut 2022-01-27 § 17) införs e-förslag från och med 1 mars 2023. Möjligheten att lämna 
medborgarförslag, så som det regleras i kommunallagen, tas i och med detta bort. 
 
Kommunfullmäktiges arbetsordning med föreslagen revidering antas. Tidigare 
arbetsordning, antagen av kommunfullmäktige 2022-11-24 § 241, upphävs därmed. 
 
E-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag”. 
 
I styrdokumentet ”Riktlinje för handläggning av medborgarförslag, motioner och övriga 
politiska beslutsärenden” ändras ordet ”medborgarförslag” till ”Ulricehamnsförslag”. 
 
Kostnaden för den tekniska lösningen, 50 000 kr, tas inom ramen för 
kommunledningsstabens budget. 
 
En uppföljning av införandet av e-förslag genomförs under första halvåret 2024. 
 
Sammanfattning 
Demokratiberedningen föreslog i sin rapport, som antogs av kommunfullmäktige 2022-01-27 
§ 17, att Ulricehamn inför e-förslag i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell där förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom 
att signera det. I och med detta beslutar kommunen själv om vilka regler som gäller, både för 
vem som får lämna förslag och även hur de ska hanteras. Dessa regler föreslås föras in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Modellen används redan i flertalet kommuner, bland 
annat i Svenljunga kommun och i Borås Stad. 
 
Förslag som kommer in publiceras på kommunens hemsida och man möjliggör för 
underskrifter. För att ett förslag ska lyftas in i den politiska processen föreslår förvaltningen 
att det behöver få 50 underskrifter. I jämförelse behöver ett Svenljungaförslag samla 30 
underskrifter och Boråsförslaget 100 underskrifter för att lyftas till kommunfullmäktige i 
respektive kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att e-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag” 
vilket följer samma linje som andra kommuner. 
 
Genom att använda modellen e-förslag ges kommunen möjlighet att arbeta med de förslag 
som har stort stöd hos medborgarna, det betyder att antalet förslag som går vidare till 
politiken kan förväntas bli färre, men har större förankring.  
 
Det är viktigt att alla som vill lämna förslag ska ges möjlighet till det. Därför ska förslag 
kunna lämnas via formulär på hemsidan, men också på pappersblankett eller via telefon. Alla 
som behöver hjälp med att lämna ett förslag ska få det. 
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Förvaltningen föreslår även att det i Riktlinjen för handläggning av medborgarförslag, 
motioner och övriga politiska beslutsärenden ändras från ”medborgarförslag” till 
”Ulricehamnsförslag”. 
 
Resurser för det administrativa arbetet hanteras inom kansliet. Kostnaden för den tekniska 
lösningen beräknas till 50 000 kr och föreslås tas inom ramen för kommunledningsstabens 
budget. 
 
 
Ärendet 
I Ulricehamns kommun har det funnits möjlighet att lämna in medborgarförslag i enlighet 
med KL 8 kap. 1 § “Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget 
får, om fullmäktige har beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag).” 
 
Demokratiberedningen föreslog i sin rapport, som antogs av kommunfullmäktige 2022-01-27 
§ 17, att Ulricehamn inför e-förslag i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
modell där förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom 
att signera det. I och med detta beslutar kommunen själv om vilka regler som gäller, både för 
vem som får lämna förslag och även hur de ska hanteras. Dessa regler föreslås föras in i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Modellen används redan i flertalet kommuner, bland 
annat i Svenljunga kommun och i Borås Stad. 
 
Förslag som kommer in publiceras på kommunens hemsida och man möjliggör för 
underskrifter. För att ett förslag ska lyftas in i den politiska processen föreslår förvaltningen 
att det behöver få 50 underskrifter. I jämförelse behöver ett Svenljungaförslag samla 30 
underskrifter och Boråsförslaget 100 underskrifter för att lyftas till kommunfullmäktige i 
respektive kommun. 
 
Förvaltningen föreslår att e-förslag i Ulricehamns kommun benämns ”Ulricehamnsförslag” 
vilket följer samma linje som andra kommuner. 
 
Genom att använda modellen e-förslag ges kommunen möjlighet att arbeta med de förslag 
som har stort stöd hos medborgarna, det betyder att antalet förslag som går vidare till 
politiken kan förväntas bli färre, men ha större förankring.  
 
Det är viktigt att alla som vill lämna förslag ska ges möjlighet till det. Därför ska förslag 
kunna lämnas via formulär på hemsidan, men också på pappersblankett eller via telefon. Alla 
som behöver hjälp med att lämna ett förslag ska få det. 
 
Förvaltningen föreslår även att det i Riktlinjen för handläggning av medborgarförslag, 
motioner och övriga politiska beslutsärenden ändras från ”medborgarförslag” till 
”Ulricehamnsförslag”. 
 
Laglighet 
Det finns inga rättsliga hinder för att införa e-förslag och att reglera detta i 
kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 
Barnkonventionen 
Det finns ingen åldersgräns för att lämna in e-förslag, alla som bor och verkar i kommunen är 
välkomna med sina förslag. 
 
Ekonomi 
De senaste åren har det kommit in mellan 35 och 40 medborgarförslag/år till Ulricehamns 
kommun. Flera av dem avser samma sak och endast en bråkdel av förslagen bifalls. Alla 
medborgarförslag måste handläggas, beredas och tas formellt politiskt beslut om. Vid 
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införande av e-förslag i enlighet med framtaget förslag, prioriterar invånarna, genom sina 
underskrifter, vilka förslag de tycker kommunen ska lägga tid och resurser på. Det innebär 
att antalet förslag som går vidare för beredning kan förväntas bli färre, men har större 
förankring.  
 
Resurser för det administrativa arbetet hanteras inom kansliet. Kostnaden för den tekniska 
lösningen beräknas till 50 000 kr och föreslås tas inom ramen för kommunledningsstabens 
budget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
Kommunikationschef 
Författningshandboken 
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Bakgrund 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen (KL) 
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, 1:e vice ordförande 
och 2:e 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 § 
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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 
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. 
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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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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- styrelsens ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 3–7 §§ 
KL, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som 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. 



12

Talarordning och ordning 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 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. 
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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 § 
lagen (2022:629) om proportionellt valsätt proportionella val i 
kommuner och regioner) 

29 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna 
som har utsetts att justera protokollet. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

Ulricehamnsförslag 
32 § 

Ett Ulricehamnsförslag får lämnas av;  

 den som är folkbokförd i kommunen,  

 den som äger en fastighet i kommunen,  

 ideella föreningar i kommunen.  

 

Ett Ulricehamnsförslag  

 ska vara inlämnat genom formuläret för Ulricehamnsförslag på 
Ulricehamns kommuns webbplats, på avsedd pappersblankett eller 
via telefon, 

 ska innehålla förslagsställarens namn, adress och telefonnummer,  

 kan inte lämnas in anonymt eller av ett företag 

 ska handla om ämnen som ligger inom den kommunala 
kompetensen,  

 får inte ta upp ämnen av olika slag,  

 ska inte vara en synpunkt, 

 får inte handla om myndighetsutövning mot enskild, 

 får inte handla om samma fråga som ett förslag som lämnats in eller 
beretts under det senast gångna året, 
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 har inte odemokratiskt, rasistiskt eller på annat sätt kränkande 
innehåll, 

 kan inte handla om något som kommunen redan tillhandahåller, 

 väcks i fullmäktige om det samlar minst 50 digitala 
namnunderskrifter.  

Ett Ulricehamnsförslag som efter 90 dagars publicering samlat minst 50 
underskrifter tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
kommunfullmäktige beslutar utan föregående beredning att överlåta till 
kommunstyrelsen eller nämnd att besluta i ärendet.  

Förslagsställaren har möjlighet att, under tre minuter vid det sammanträde 
där förslaget väcks, presentera sitt Ulricehamnsförslag.  

I de fall ett Ulricehamnsförslag 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 Ulricehamnsförslag 
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. 

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. 
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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 § 
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Presidiet bereder revisorernas budget. 

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 
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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, valberedningen, 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.  

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” 
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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 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. 

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 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 § 
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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 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 
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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 
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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 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.



Valärenden



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-15 

Tjänsteskrivelse Återremitterat ärende val till STUBO 
Diarienummer 2022/737, löpnummer 473/2023 
 
Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till styrelsen 
för STUBO: 
 
1. Roland Karlsson (C) 
2. Per-Ola Johansson (S) 
3. Leif Lemke (M) 
4. Bobo Holmgren (SD) 
5. Dario Mihajlovic (NU) 
 
En representant ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Roland Karlsson (C) till ordförande och Per-Ola Johansson (S) till vice 
ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorvalet, utse Bengt-Olof Magnusson (C) till lekmannarevisor för STUBO och Johnas 
Drakpil (NU) till ersättare.  
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för STUBO ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter.  
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer.  
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-12-15 § 275. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 val till STUBO 

 
Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kommunstyrelsens förvaltning 
  



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2023-02-13 

Tid och plats 

Ledamöter 

Måndag den 13 februari klockan 17:30 – 17:50 i Mogden, stadshuset. 

Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Åke Claesson (C) 
Ulrika Ahlin (L) 

Övriga närvarande  Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Cristina Bernevång (KD) 

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare ……………………………………………………………… 

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Cristina Bernevång   

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-02-13  

Datum då anslaget sätt upp 2023-02-15 Datum då anslaget tas ner 2023-03-09 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Linnéa Svensson  

Underskrift …………………………………………. 



   

 

§ 5/2023  

 

Val till STUBO 

Dnr 2022/737 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För tiden från årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till styrelsen 
för STUBO: 
 
1. Roland Karlsson (C) 
2. Per-Ola Johansson (S) 
3. Leif Lemke (M) 
4. Bobo Holmgren (SD) 
5. Dario Mihajlovic (NU) 
 
En representant ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Roland Karlsson (C) till ordförande och Per-Ola Johansson (S) till vice 
ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet, 
utse Bengt-Olof Magnusson (C) till lekmannarevisor för STUBO och Johnas Drakpil (NU) till 
ersättare.  
 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för STUBO ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter.  
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en ersättare. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer.  
 

Beslutsgång 

Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå ovanstående personer 
till kommunfullmäktige och finner att så är fallet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-15 

Tjänsteskrivelse Återremitterat ärende val till 
Ulricehamns Energi AB 
Diarienummer 2022/738, löpnummer 474/2023 
 
Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, 
utse följande personer till styrelsen för UEAB: 
 
1. Lars Holmin (M) 
2. Börje Enander (S) 
3. Sten Selin (L) 
4. Johan Helmrot (NU) 
 
Två representanter ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Lars Holmin (M) till ordförande och Börje Enander (S) till vice 
ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorvalet, utse Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för UEAB och Ingvar Ideström (M) 
till ersättare.  
 
Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Energi AB (UEAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 och 
högst 9 ledamöter. Två av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från näringslivet.  
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer.  
 
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-12-15 § 276. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 6 val till Ulricehamns Energi AB 

 
Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2023-02-13 

Tid och plats 

Ledamöter 

Måndag den 13 februari klockan 17:30 – 17:50 i Mogden, stadshuset. 

Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Åke Claesson (C) 
Ulrika Ahlin (L) 

Övriga närvarande  Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Cristina Bernevång (KD) 

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare ……………………………………………………………… 

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Cristina Bernevång   

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-02-13  

Datum då anslaget sätt upp 2023-02-15 Datum då anslaget tas ner 2023-03-09 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Linnéa Svensson  

Underskrift …………………………………………. 



   

 
 
 
§ 6/2023  

 

Val till Ulricehamns Energi AB 

Dnr 2022/738 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse 
följande personer till styrelsen för UEAB: 
 
1. Lars Holmin (M) 
2. Börje Enander (S) 
3. Sten Selin (L) 
4. Johan Helmrot (NU) 
 
Två representanter ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Lars Holmin (M) till ordförande och Börje Enander (S) till vice 
ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorvalet, 
utse Ingrid Isaksson (S) till lekmannarevisor för UEAB och Ingvar Ideström (M) till ersättare.  
 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Ulricehamns Energi AB (UEAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 och 
högst 9 ledamöter. Två av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från näringslivet.  
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer.  
 

Beslutsgång 

Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå ovanstående personer 
till kommunfullmäktige och finner att så är fallet.  
 
 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2023-02-15 

Tjänsteskrivelse Återremitterat ärende val till 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Diarienummer 2022/739, löpnummer 475/2023 

Valberedningens förslag till beslut 
För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, 
utse följande personer till styrelsen för NUAB: 

1. Erik Öhlund (C)
2. Kari Isomaa (S)
3. Stein Erik Norderhaug (M)

Tre representanter ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  

För samma tid utses Erik Öhlund (C) till ordförande och Kari Isomaa (S) till vice ordförande. 

För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet, utse Ingvar Ideström (M) till lekmannarevisorer för NUAB och Bengt-Olof 
Magnusson (C) till ersättare.  

Sammanfattning 
Enligt bolagsordningen för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 
och högst 9 ledamöter. Tre av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från 
näringslivet.  

Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige. 

Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer. 

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2022-12-15 § 277. 

Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-23 § 7 val till Näringsliv Ulricehamn AB 

Beslut lämnas till 
De valda 
Kansliet 
Lön 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kanslifunktionen  



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2023-02-13 

Tid och plats 

Ledamöter 

Måndag den 13 februari klockan 17:30 – 17:50 i Mogden, stadshuset. 

Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Åke Claesson (C) 
Ulrika Ahlin (L) 

Övriga närvarande  Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Cristina Bernevång (KD) 

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare ……………………………………………………………… 

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Cristina Bernevång   

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-02-13  

Datum då anslaget sätt upp 2023-02-15 Datum då anslaget tas ner 2023-03-09 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Linnéa Svensson  

Underskrift …………………………………………. 



   

§ 7/2023  

 

Val till Näringsliv Ulricehamn AB 

Dnr 2022/739 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

För tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, utse 
följande personer till styrelsen för NUAB: 

1. Erik Öhlund (C) 
2. Kari Isomaa (S) 
3. Stein Erik Norderhaug (M) 
 
Tre representanter ska utses från näringslivet och väljs under våren 2023.  
 
För samma tid utses Erik Öhlund (C) till ordförande och Kari Isomaa (S) till vice ordförande.  
 
För tiden till slutet av den årsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet, utse Ingvar Ideström (M) till lekmannarevisorer för NUAB och Bengt-Olof 
Magnusson (C) till ersättare.  
 

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) ska styrelsen bestå av lägst 5 
och högst 9 ledamöter. Tre av ledamöterna har inte partitillhörighet utan utses från 
näringslivet.  
 
Ledamöter, ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige.  
 
Vidare ska kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant. Dessa utses ur 
kretsen av kommunens valda revisorer.  
 

Beslutsgång 

Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå ovanstående personer 
till kommunfullmäktige och finner att så är fallet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-15 

Tjänsteskrivelse Val av ombud och ersättare till 
årsmöte för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
Diarienummer 2022/754, löpnummer 472/2023 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ombud och ersättare till årsmöte för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 
2023-2026 utses:  
 
Ombud 
Martin Brandhill (L) 
 
Ersättare 
Ove Claesson (MP) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse ett ombud och en ersättare till årsmöte för Vattenrådet 
Vänerns sydöstra tillflöden för åren 2023-2026. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 9 Val av ombud och ersättare till årsmöte 

för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
Kansliet 
Lön 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen  
  

 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2023-02-13 

Tid och plats 

Ledamöter 

Måndag den 13 februari klockan 17:30 – 17:50 i Mogden, stadshuset. 

Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Åke Claesson (C) 
Ulrika Ahlin (L) 

Övriga närvarande  Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Cristina Bernevång (KD) 

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare ……………………………………………………………… 

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Cristina Bernevång   

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-02-13  

Datum då anslaget sätt upp 2023-02-15 Datum då anslaget tas ner 2023-03-09 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Linnéa Svensson  

Underskrift …………………………………………. 



   

§ 9/2023  

 

Val av ombud och ersättare till årsmöte för Vattenrådet Vänerns 
sydöstra tillflöden 

Dnr 2022/754 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ombud och ersättare till årsmöte för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 
2023-2026 utses:  
 
Ombud 
Martin Brandhill (L) 
 
Ersättare 
Ove Claesson (MP) 
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse ett ombud och en ersättare till årsmöte för Vattenrådet Vänerns 

sydöstra tillflöden för åren 2023-2026. 

Beslutsgång 

Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå ovanstående personer 
till kommunfullmäktige och finner att så är fallet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-15 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot och ersättare till 
styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
Diarienummer 2022/754, löpnummer 471/2023 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Till ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 
2023-2026 utses:  
 
Ledamot 
Inger Broberg (C) 
 
Ersättare 
Per-Ola Johansson (S) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns 
sydöstra tillflöden för åren 2023-2026. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 8 Val av ledamot och ersättare till 

styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
 
Beslut lämnas till 
De valda  
Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden 
Kansliet 
Lön 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Linnéa Svensson 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kommunstyrelsens förvaltning 
  

 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2023-02-13 

Tid och plats 

Ledamöter 

Måndag den 13 februari klockan 17:30 – 17:50 i Mogden, stadshuset. 

Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Åke Claesson (C) 
Ulrika Ahlin (L) 

Övriga närvarande  Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Cristina Bernevång (KD) 

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare ……………………………………………………………… 

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Cristina Bernevång   

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-02-13  

Datum då anslaget sätt upp 2023-02-15 Datum då anslaget tas ner 2023-03-09 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Linnéa Svensson  

Underskrift …………………………………………. 



   

§ 8/2023  

 

Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns 
sydöstra tillflöden 

Dnr 2022/754 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Till ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden för åren 
2023-2026 utses:  
 
Ledamot 
Inger Broberg (C) 
 
Ersättare 
Per-Ola Johansson (S) 
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse en ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns 

sydöstra tillflöden för åren 2023-2026. 

Beslutsgång 

Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå ovanstående personer 
till kommunfullmäktige och finner att så är fallet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-15 

Tjänsteskrivelse Val av huvudmän i Ulricehamns 
Sparbank 2023-2027 
Diarienummer 2023/93, löpnummer 476/2023 
 
Valberedningens förslag till beslut 
Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2023-04-01 till och med 2027-03-31 
föreslår valberedningen följande personer:  
 
NU – Peter Edström (NU) 
NU – Lisa Åkesson (NU) 
NU – Elin Durstrand (NU)  
M – Lars Holmin (M) 
SD – Bengt Bogren (SD) 
SD – Bobo Holmgren (SD)  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska utse sex huvudmän i banken för perioden 2023-04-01 till och med 
2027-03-31.  
 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 10 Val av sex huvudmän till Sparbanken 

Ulricehamn 
 
Beslut lämnas till 
Ulricehamns Sparbank 
De valda 
Kansliet 
Lön 
 
 
 
 
 

Lena Brännmar Maria Winsten 
Kanslichef  Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben  Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstaben  

 



Kommunfullmäktiges valberedning 

Protokoll 2023-02-13 

Tid och plats 

Ledamöter 

Måndag den 13 februari klockan 17:30 – 17:50 i Mogden, stadshuset. 

Jan Holmin (M), beredningsledare 
Inger Broberg (C) 
Jan-Henric Henningsson (SD) 
Cristina Bernevång (KD) 
Jan-Åke Claesson (C) 
Ulrika Ahlin (L) 

Övriga närvarande  Linnéa Svensson, kommunsekreterare 

Justerare Cristina Bernevång (KD) 

Underskrifter Protokollet justeras digitalt 
Sekreterare ……………………………………………………………… 

Linnéa Svensson 

Protokollet justeras digitalt 
Beredningsledare ………………………………………………………………. 

Jan Holmin 

Protokollet justeras digitalt 
Justerare ……………………………………………………………… 

 Cristina Bernevång   

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Beredning   Valberedningen 
Sammanträdesdatum  2023-02-13  

Datum då anslaget sätt upp 2023-02-15 Datum då anslaget tas ner 2023-03-09 
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset 

 Protokollet justeras digitalt 
         Linnéa Svensson  

Underskrift …………………………………………. 



   

§ 10/2023  

 

Val av sex huvudmän till Sparbanken Ulricehamn 

Dnr 2023/93 

 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktiges beslut 

Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2023-04-01 till och med 2027-03-31 
föreslår val- och arvodesberedningen följande personer:  
 
NU – Peter Edström (NU) 
NU – Lisa Åkesson (NU) 
NU – Elin Durstrand (NU)  
M – Lars Holmin (M) 
SD – Bengt Bogren (SD) 
SD - Bobo Holmberg (SD)  
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska utse sex huvudmän i banken för perioden 2023-04-01 till och med 

2027-03-31.  

Beslutsgång 

Beredningsledare Jan Holmin (M) frågar om valberedningen kan föreslå ovanstående personer 
till kommunfullmäktige och finner att så är fallet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-01 

Tjänsteskrivelse Val av ledamot i valberedningen och 
ledamot i arvodesberedningen efter Anna-Karin 
Sellberg (NU) 
Diarienummer 2023/7, löpnummer 451/2023 
 
Sammanfattning 
Anna-Karin Sellberg (NU) avsade sig i en skrivelse daterad 2023-01-03 alla sina politiska 
uppdrag. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2023-01-26 bordlades ärende om 
vigselförrättare. Hon befriades från sina övriga uppdrag. Val av ny ledamot i valberedningen 
och ny ledamot i arvodesberedningen bordlades.  
 
Anna-Karin Sellberg (NU) har i skrivelse daterad 2023-01-26 meddelat att hon vill kvarstå 
som vigselförrättare.  
 
Ny ledamot i valberedningen och ny ledamot i arvodesberedningen efter Anna-Karin Sellberg 
(NU) ska dock utses.  
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
De valda 
Valberedningen 
Arvodesberedningen 
 
 
 

Maria Winsten  
Kommunsekreterare   
Kanslifunktionen  
Kommunledningsstaben  

 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2023-02-14 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av samtliga politiska 
uppdrag i Ulricehamns kommun - Inga-Kersti Skarland 
2023/109, löpnummer 597/2023 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Inga-Kersti Skarland (S) befrias från uppdraget. 
 
Ulricehamns kommun begär ny röstsammanställning till kommunfullmäktige av 
länsstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2023-02-13 avsäger sig Inga-Kersti Skarland (S) uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd, ersättare i 
kommunstyrelsen, ersättare i budgetutskott, vice beredningsledare i valberedningen och 
ledamot i stiftelsen för Gerda Stombergs Minne. 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Inga-Kersti Skarland 

 
 
Beslutet lämnas till 
Inga-Kersti Skarland 
Länsstyrelsen 
Valberedning 
Budgetutskott 
Miljö- och byggnämnden 
Stiftelsen för Gerda Stombergs Minne 
Löneassistent 
Kansliet (2) 
 
 
 

Susanne Borg 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från:  Inga-Kersti Skarland[ ] 
Skickat:  13.02.2023 13:59:26 
Till:  Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se] 
Ämne:  Avsägelse 
 
 
 
Hej! 
 
Jag avsäger mig alla mina politiska uppdrag i Ulricehamns kommun. 
 
Stort lycka till i det fortsatta arbetet! 
 
Hälsningar 
 
Inga-Kersti Skarland 
Tfn  
 
Skickat från min iPad 


	Försättsblad 
	Ärendelista 
	Avtackning förtroendevalda
	Information
	Vägledningsdebatt
	Inkomna motioner och medborgarförslag
	Inkomna interpellationer och frågor
	Svar på Interpellation - Högstadieskolornas upptagningsområden under och efter byggtiden för de nya skolorna
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Interpellation - Högstadieskolornas upptagningsområden under och efter byggtiden för de nya skolorna


	Renovering och byggnation av högstadieskolor i Ulricehamns kommun (enligt inriktningsbeslut KF 2021-03-25 § 61)
	Ärendeprotokoll KF
	Ärendeprotokoll KS
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	221014 Rapport delutredning 2
	221227 Rapport delutredning 3


	Budget och verksamhetsplan år 2023 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
	Ärendeprotokoll KS
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag § 100 221209 Verksamhetsplan och budget 2023
	Verksamhetsplan och budget 2023 - beslutad


	Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning - införande av e-förslag
	Ärendeprotokoll KS
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Kommunfullmäktiges arbetsordning


	Valärenden
	Återremitterat ärende val till STUBO
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 val till STUBO


	Återremitterat ärende val till Ulricehamns Energi AB
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 6 val till Ulricehamns Energi AB


	Återremitterat ärende val till Näringsliv Ulricehamn AB
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-23 § 7 val till Näringsliv Ulricehamn AB


	Val av ombud och ersättare till årsmöte för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 9 Val av ombud och ersättare till årsmöte för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden


	Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 8 Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden


	Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2023-2027
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Protokollsutdrag valberedningen 2023-02-13 § 10  Val av sex huvudmän till Sparbanken Ulricehamn


	Val av ledamot i valberedningen och ledamot i arvodesberedningen efter Anna-Karin Sellberg (NU)
	Tjänsteskrivelse

	Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Inga-Kersti Skarland
	Tjänsteskrivelse
	Bilaga
	Avsägelse av samtliga politiska uppdrag i Ulricehamns kommun - Inga-Kersti Skarland





