
 



 

Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2016 
Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de senaste åren 
sett att resultaten i skolan sjunker och personalen upplever en allt tyngre arbetsmiljö. Även inom äldrevården 
har personalen ett tufft arbete där tiden inte räcker till för de äldre. Det är 3-6 månaders kötid till särskilda 
boenden. Ulricehamns goda rykte som miljökommun har monterats ned med bland annat personalminsk-
ningar inom förvaltningen som följd. 
 
Vi har gått till val på att en förändring måste till. Allt låter sig inte göras under ett budgetår utan måste ske över 
flera år. Nya Ulricehamns budget satsar mycket på skolan och välfärden, det som vi brukar kalla kärnverksam-
heterna, men även på miljön och andra områden. Det handlar inte enbart om siffror utan också om vad vi 
faktiskt vill göra med våra satsningar. Alla ska kunna bo i vår kommun och känna sig nöjda med den kommunala 
servicen. Det ska heller inte spela någon roll om man bor på landsbygden eller inne i centralorten. För oss är 
alla lika viktiga! 
 
LÄRANDE – Nya Ulricehamn satsar 11,9 miljoner kronor 
En satsning på skolan för att alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen handlar bl.a. om att stärka upp 
elevhälsoteamet (speciallärare/specialpedagog, skolsköterska, kurator och psykolog). Antalet inställda lektioner 
på högstadiet är alldeles för många, vilket gör att eleverna inte lär sig det läroplanen och verksamhetsplanen 
säger och samtidigt får de inte den garanterade undervisningstiden vilket är ett brott mot skollagen. Det leder 
bland annat till att eleverna inte kan söka vidare till gymnasiet. Därför ser vi det som nödvändigt med en 
resursförstärkning på högstadiet. De pengarna skulle t.ex. kunna användas för ett tvålärarsystem i de ämnen 
där resultaten är som lägst, alternativt skulle man kunna skapa mindre undervisningsgrupper. Vidare vill vi 
inrätta en fast vikariepool för att kunna garantera kvalitén i skolan då ordinarie lärare är borta. Lärarna i vikarie-
poolen har en tillsvidaretjänst med fast stationering vid en skola, men kan kallas in där behovet finns. I höstas 
införde man ”en-till-en” på högstadiet, vilket innebär att man har varsin dator och nu är det dags att förskolan 
till årskurs 6 får Ipads. Samtidigt behöver man satsa på kompetensutveckling för att det ska bli ett användbart 
arbetsredskap i undervisningen. Skolbiblioteken är en viktig resurs och därför vill vi göra en personalförstärk-
ning. Nu är det också dags att utöka gymnasieskolan med Estetprogrammet igen. Slutligen vill vi att skolornas 
inom- och utomhusmiljöer förbättras. 
 

• Resursförstärkning på högstadiet 3,6 miljoner kronor 
• Fast vikariepool med behöriga lärare – 1 miljon kronor 
• Minst en behörig speciallärare per skola eller minst en per 100 elever – 2,5 miljoner kronor 
• Elever med stort stödbehov – 2,0 miljoner kronor 
• Förstärkning av kurator – 0,6 miljoner kronor 
• Förstärkning av psykolog – 0,7 miljoner kronor 
• Utöka gymnasieskolan med Estetprogrammet – 0,6 miljoner kronor 
• Personalförstärkning i skolbiblioteken – 0,5 miljoner kronor 
• Ökad ram för kompetensutveckling – 0,4 miljoner kronor 

 
Resursförstärkning på högstadiet – Nya Ulricehamn avsätter 3,6 miljoner kronor 
Resultaten på högstadiet är oroväckande låga. Därför behöver en resursförstärkning till omgående. De 
pengarna skulle t.ex. kunna användas för ett tvålärarsystem i de ämnen där resultaten är som lägst, alternativt 
skulle man kunna skapa mindre undervisningsgrupper. Staten kan skjuta till ytterligare 1 400 000 kronor till 
skolor med låga studieresultat och det bidraget ska vi söka.  
 
Fast vikariepool med behöriga lärare – Nya Ulricehamn avsätter 1 miljoner kronor 
Idag anlitas vikarier som inte har någon pedagogisk utbildning. Nya Ulricehamn vill istället ha en fast vikarie-
pool med utbildade lärare för att kunna garantera kvalitén i skolan då ordinarie lärare är borta. Lärarna i 
vikariepoolen har en tillsvidaretjänst med fast stationering vid en skola, men kan kallas in där behovet finns. De 
medel som idag används för att anställa vikarier kan istället användas i det nya systemet och dessutom skjuter 
vi till ytterligare medel.  
 



 

Fler speciallärare – Nya Ulricehamn avsätter 2,5 miljoner kronor 
Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar. Nya Ulricehamn vill därför förstärka upp med ytterligare special-
lärare samt erbjuda kompetensutveckling av personal till speciallärare. Målet är minst en behörig speciallärare 
per skola eller minst en per 100 elever. De riktade statsbidragen kan finansiera ytterligare 200 000 kronor. 
 
Handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan – Nya Ulricehamn avsätter 2 miljoner kronor 
Antalet elever i behov av stort stödbehov ökar. Därför behöver ytterligare medel skjutas till för att öka 
måluppfyllelsen och för att utveckla och bibehålla studieron. 
 
Förstärkning med en tjänst som kurator – Nya Ulricehamn avsätter 0,6 miljoner kronor 
Elevhälsan behöver förstärkas upp ytterligare. Förra året tillfördes medel för utökning av skolsköterska. I år 
förstärker vi med ytterligare en kurator. 
 
Förstärkning med en tjänst som psykolog – Nya Ulricehamn avsätter 0,7 miljoner kronor 
Elevhälsan behöver förstärkas upp ytterligare. Förra året tillfördes medel för utökning av skolsköterska. I år 
förstärker vi med ytterligare en psykolog.  
 
Utöka gymnasieskolan med Estetprogrammet – Nya Ulricehamn avsätter 0,6 miljoner kronor 
Med facit i hand var det olyckligt att lägga ned Estetprogrammet. Därför utökar vi återigen Tingsholms-
gymnasiet med Estetprogrammet. 
 
Personalförstärkning i skolbiblioteken – Nya Ulricehamn avsätter 0,5 miljoner kronor 
Skolbiblioteken har en viktig roll i skolans värld. Idag finns det i bästa fall en skolbibliotekarie en dag i veckan på 
F-6 skolorna. En personalförstärkning är nödvändig. 
 
Ökad ram för kompetensutveckling – Nya Ulricehamn avsätter 0,4 miljoner kronor 
Nyligen har det i 7-9 skolorna gjorts en en-till-en satsning, vilket innebär att eleverna har varsin dator som 
arbetsredskap. Dessutom vill Nya Ulricehamn införa Ipads i förskolan till årskurs 6. Att förändra undervisningen 
och gå över till ett digitalt lärande kräver kompetensutveckling av personalen. Annars riskerar IT-verktygen bara 
bli ett redskap som inte används på bästa möjliga sätt.   
 
Andra satsningar inom lärandet som kan genomföras genom riktade statsbidrag 
Höjt schablonbelopp för asylsökande barns skolgång      2,0 miljoner kronor 
Lärarlönelyftet          3,6 miljoner kronor 
Höjd personaltäthet i fritidshem       0,6 miljoner kronor 
Personalförstärkningar i bibliotek       0,04 miljoner kronor 
Förstärkning och utveckling av elevhälsan     0,5 miljoner kronor 
Läslyftet          0,1 miljoner kronor 
Läxhjälp         0,9 miljoner kronor 
Schablonersättning per nyanländ +50%      1,3 miljoner kronor 
Sfi för nyanlända i anläggningsboende      0,1 miljoner kronor 
Kompetensutveckling för sfi-lärare      0,2 miljoner kronor 
Fortbildning för lärare och förskolans personal     0,5 miljoner kronor 
Lärarlyftet II         0,2 miljoner kronor 
Låga taxor i kommunala musik- och kulturskolor     0,2 miljoner kronor 
Lågstadielyft         4,3 miljoner kronor 
Minskade barngrupper i förskolan      2,0 miljoner kronor 
Nationellt skolutvecklingsprogram      0,3 miljoner kronor 
Fler platser på komvux/yrkesvux      0,8 miljoner kronor 
Omsorg på kvällar, nätter och helger      0,1 miljoner kronor 
 



 

VÄLFÄRDEN – Nya Ulricehamn satsar 3,7 miljoner kronor 
Vi vill att omvårdnaden ska stå i fokus. Därför är det viktigt att personalen hinner träffa de berörda utan att 
behöva känna stress. Det är viktigt att kunna sitta ner och prata en stund utan att få känslan av att man inte 
hinner eller räcker till. En pressad arbetssituation och stress leder i förlängningen till sjukskrivningar. Därför 
behöver vi stärka upp bemanningen inom äldreomsorgen. I grundavgiften ska tryggheten ingå och därför vill 
vi avskaffa avgiften för trygghetslarm. Det behöver också skapas fler platser i särskilda boenden samt byggas 
trygghetsboende i kommunen då behovet är stort. Ulricehamns kommun tar ut en hög månadsavgift för 
dygnsabonnemang av mat på särskilda boenden. Den måste sänkas! 
 

• Stärkt bemanning inom äldreomsorgen – 1,4 miljoner kronor 
• Sänkt månadsavgift för dygnsabonnemang av mat på särskilda boenden – 1,5 miljoner kronor 
• Borttagande av taxa för trygghetslarm – 0,8 miljoner kronor 

 
Stärkt bemanning inom äldreomsorgen – Nya Ulricehamn avsätter 1,4 miljoner kronor 
En stärkt bemanning inom äldreomsorgen skapar en ökad trygghet och kvalité för den enskilde. Det 
förbättrar också arbetsmiljön för personalen och därigenom ökar attraktionskraften för yrket inom 
äldreomsorgen. Något som är viktigt med tanke på de stora pensionsavgångar som vi står inför. Via det 
riktade statsbidraget kan man ansöka om ytterligare 4,8 miljoner kronor. Tillsammans blir det 6 miljoner 
kronor för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen. 
 
Sänkt månadsavgift för dygnsabonnemang av mat – Nya Ulricehamn avsätter 1,5 miljoner kronor 
Ulricehamns kommun tar ut en förhållandevis hög månadsavgift för dygnsabonnemang av mat på särskilda 
boenden. En avgift som i dagsläget placerar vår kommun på plats 39 av 49 i Västra Götalands län. Den höga 
avgiften drabbar många äldre som många gånger har en kärv ekonomisk situation. Därför vill vi rabattera 
avgiften för dygnsabonnemang av mat på särskilda boenden med 500 kr.  
 
Borttagande av taxa för trygghetslarm – Nya Ulricehamn avsätter 0,8 miljoner kronor 
I grundavgiften ska tryggheten ingå. Ingen ska behöva välja bort tryggheten för att de inte har råd. De ska inte 
ens behöva ta ställning i frågan. Även anhöriga ska känna sig lugna och veta att deras nära och kära kan larma 
om det behövs. Tidigare ingick trygghetslarmet i grundavgiften för ordinärt boende och så vill vi att det 
återigen ska vara. 
 
Andra satsningar inom välfärden som kan genomföras genom riktade statsbidrag 
Stärkt bemanning i äldreomsorgen        4,8 miljoner kronor 
Personalutbildning, äldre- och funktionshinderområdet    0,5 miljoner kronor 
Förbättringar av förutsättningarna för socialtjänstens arbete med barnärenden 0,6 miljoner kronor 
Kunskapssatsning inom äldre- och funktionshindersomsorgen   0,5 miljoner kronor 
Seniorbostäder och trygghetsboenden      0,3 miljoner kronor 
Kvinnojourerna         0,2 miljoner kronor 
 
 



 

MILJÖ OCH SAMHÄLLE – Nya Ulricehamn satsar 3,9 miljoner kronor 
Kommunens miljöarbete måste stärkas för att nå klimatmålen. Ett sätt är att införa fria bussresor för alla 
under lågtrafik. Därigenom minskar biltrafiken och utsläppen. Vidare behöver kommunen anställa personal 
på några strategiskt viktiga tjänster men också göra satsningar på den ekologiska mat som ska serveras i 
kommunens kök. För att stärka landsbygden behövs en landsbygdsutvecklare som kan samordna 
landsbygdens förenings- och näringsliv. 
 

• Fria bussresor för personer som är 65+ under hela trafikdygnet – 1,5 miljoner kronor 
• Återinrätta heltidstjänsten som miljöstrateg – 0,5 miljoner kronor 
• Anställa en utredare på miljö- och samhällsbyggnad – 0,6 miljoner kronor 
• Anställa en enhetschef på miljö- och samhällsbyggnad – 0,5 miljoner kronor 
• Ökat fokus på inköp av ekologiska livsmedel – 0,5 miljoner kronor 
• Landsbygdsutvecklare – 0,3 miljoner kronor 

 
Fria bussresor för personer som är 65+ under hela trafikdygnet – Nya Ulricehamn avsätter 1,5 miljon kronor 
I Ulricehamns kommun har vi en låg beläggningsgrad på bussresorna. Dagligen åker nästintill tomma bussar. 
Vi anser att det är bättre med fulla bussar än tomma bussar. Därför inför vi fria bussresor för personer som är 
65+ under hela trafikdygnet. Genom att åka kollektivt skapas en positiv miljöeffekt. Ett ökat bussresandet gör 
att biltrafiken minskar och fler parkeringsplatser blir tillgängliga i centrum. Möjligheten att ta sig från ett ställe 
till ett annat ökar även för dem som inte har körkort. Därigenom kan människor få ett rikare liv med ökade 
möjligheter till sysselsättning, sociala kontakter och en större chans att delta i samhällslivet. 
 
Återinrätta heltidstjänst som miljöstrateg – Nya Ulricehamn avsätter 0,5 miljoner kronor 
Tidigare hade Ulricehamns kommun ett miljöarbete som låg i framkant, men under de senaste åren har 
beslutsfattare sakta men säkert nedmonterat mycket som har med miljöarbetet att göra. Nu är det dags att 
återigen stärka upp det för att på så sätt nå klimatmålen och en hållbarutveckling. Därför behöver vi förstärka 
med en miljöstrateg för att leda arbetet. 
 
Utredare miljö- och samhällsbyggnad – Nya Ulricehamn avsätter 0,6 miljoner kronor 
En utredare till miljö- och samhällsbyggnad ökar utförandet av politiska uppdrag, minskar antalet ärenden 
samt skapar bättre underlag för beslut och åtgärder. 
 
Enhetschef miljö- och samhällsbyggnad – Nya Ulricehamn avsätter 0,5 miljoner kronor 
Enhetschef till miljö- och samhällsbyggnad. Det ökar effektiviteten och minskar sjukfrånvaron. Samtidigt leder 
det till bättre service mot kund, det blir en rättssäkrare myndighetsutövning och kortare handläggningstider. 
 
Ökat fokus på ekologiska livsmedel – Nya Ulricehamn avsätter 0,5 miljoner kronor 
Mat ska i så stor utsträckning som möjligt tillagas från grunden och i nära anslutning till den plats där den 
serveras. När kommunen gör inköp av livsmedel vill vi att ett än större fokus läggs på ekologisk mat. 
 
Landsbygdsutvecklare – Nya Ulricehamn avsätter 0,3 miljoner kronor 
Ulricehamns kommun består av många små orter där mer än hälften av invånarna bor utanför centralorten. 
Att samordna landsbygdens förenings- och näringsliv för en positiv utveckling är viktigt och här anser vi att en 
landsbygdsutvecklare har en central roll. 
 
Andra satsningar inom miljö och samhälle som kan genomföras genom riktade statsbidrag 
Miljöanpassning och upprustning av utemiljöer vid skolor    2 miljoner kronor  
Klimatklivet          1,5 miljoner kronor 
Stöd för solceller och egenproducerad el      0,6 miljoner kronor 
Kommunbonus till kommuner för ökat bostadsbyggande     4,0 miljoner kronor 
Stöd till energieffektiviseringar och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer 2,0 miljoner kronor 
Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande  4,1 miljoner kronor 
 



 

ÖVRIGT – Nya Ulricehamn satsar 2,8 miljoner kronor 
Kommunen står inför stora framtida utmaningar och investeringar. Som arbetsgivare måste kommunen vara 
attraktiv och satsa på sina anställda. Ulricehamn är en av få kommuner i regionen som inte har ett friskvårds-
bidrag för sina anställda och det vill vi ändra på! Föreningslivet är en viktig motor och kraft i samhället och vi 
vill stimulera till ett ökat sådant genom att skjuta till medel.  
 

• Friskvårdsbidrag till alla kommunanställda – 1,7 miljoner kronor 
• Utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling – 0,3 miljoner kronor 
• Aktivitetsstöd från 6 års ålder – 0,1 miljoner kronor 
• Ökade biblioteksanslag – 0,3 miljoner kronor 
• Fixartjänst för personer som är 65+ – 0,3 miljoner kronor 
• Sänkt badpris för personer som är 65+ – 0,1 miljoner kronor 

 
Friskvårdsbidrag till alla kommunalanställda – Nya Ulricehamn avsätter 1,7 miljoner kronor 
Ulricehamns kommun måste bli en mer attraktiv arbetsgivare. Ett sätt att bli mer attraktiv som arbetsgivare 
är genom att införa ett friskvårdsbidrag på 1500 kr per anställd. Genom att ge sin personal friskvård tjänar 
kommunen på det genom att sjukskrivningarna minskar. En frisk personal är en gladare och mer produktiv 
personal. Vidare blir kommunen mer attraktiv som arbetsgivare ur ett rekryteringshänseende.  
 
Utreda och ta fram en strategi för centrumutveckling – Nya Ulricehamn avsätter 0,3 miljoner kronor 
För att utveckla centrumhandeln, möta nätshoppingen och vara en attraktiv handelsplats behöver man 
utreda och ta fram en handelsstrategi för centrumutveckling. Det kan handla om att förlänga gågatan från 
gamla UT-huset till Marknadsplatsen, bygga mer affärsytor, skapa fler centrumnära parkeringsplatser, införa 
fria trådlösa surfzoner i centrum, utforma Stora torget så att det blir mer tillgängligt, attraktivt och levande 
för invånare och besökare samt se över möjligheten för en saluhall. Vi vill att Ulricehamn blir en attraktiv 
handelsdestination utan något glastak! 
  
Aktivitetsstöd från 6 års ålder – Nya Ulricehamn avsätter 0,1 miljoner kronor 
Många föreningar erbjuder tidigt olika slags idrottsaktiviteter för barn. Det kan handla om barngymnastik, 
konståkning, fotboll eller dans och lek. Idag kan man endast söka aktivitetsstöd för barn mellan 7-20 år. Vi vill 
därför ge föreningar möjlighet att söka aktivitetsstöd redan från 6 års ålder.  
 
Ökade biblioteksanslag – Nya Ulricehamn avsätter 0,3 miljoner kronor 
Ulricehamns bibliotek utsågs nyligen till Författarnas bästa bibliotek. För att kunna fortsätta att jobba vidare i 
den andan och för att kunna bibehålla andra aktiviteter av hög kvalité samt bli ett modernare bibliotek med 
fler nya titlar, tidningar, filmer och utlåning av Ipads behövs ökade biblioteksanslag.  
 
Fixartjänst för personer som är 65+ – Nya Ulricehamn avsätter 0,3 miljoner kronor 
Nya Ulricehamn vill införa en fixartjänst för att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa för personer som är 
65+. Huvudsyftet med att tjänsten införs är att minimera fallolyckor och öka tryggheten i boendet. 
Fixartjänsten ska inte konkurrera med annan verksamhet, utan de tjänster som utförs ska vara av enklare 
göromål såsom att byta batterier, glödlampor och proppar, hämta eller lägga upp saker på vinden/källaren, 
kontrollera brandvarnare, salta eller sanda i hala trappor, sätta upp/ta ner stege vid sotarbesök, sätta upp 
tavlor, lampor och gardinstänger samt lägga halkskydd under mattor för att minska risken för fallolyckor.  
 
Sänkt badpris för personer som är 65+ – Nya Ulricehamn avsätter 0,1 miljoner kronor 
Motion och simning stärker kroppen och ökar välbefinnandet. Att motionera, träffas, umgås och hålla sig i 
form är viktigt. Därför vill Nya Ulricehamn sänka badpriset, från 52 kronor per bad till 40 kr per bad för dem 
som fyllt 65+.  
 
 
 
 



 

Utökningar av de ekonomiska ramarna enligt förvaltningens förslag   Effekt 2016 
Kostnader för rening av lakvatten på avfallsanläggningen    0,3 miljoner kronor  
Projekt ”En-till-en” i åk 7-9        0,9 miljoner kronor 
Aktivitetsansvar          0,3 miljoner kronor 
Vägledningscenter         0,3 miljoner kronor 
Ökad ersättning för måltider till annan utförare      1,2 miljoner kronor 
Obligatorisk särskola         1,3 miljoner kronor 
Boende FN nytt boende Gunnarshill       1,5 miljoner kronor 
Boende FN gruppboende        1,5 miljoner kronor 
Anhörigkonsulenter         0,5 miljoner kronor 
95% kock Totus          0,4 miljoner kronor 
Årligt underhåll av motionsspår vid Lassalyckan      0,2 miljoner kronor 
Summa           8,4 miljoner kronor 



 

DRIFTBUDGET 2016   FÖRSLAG 
 

 

Budget 
2015 efter 
justeringar 

  
REVISION 1,2 

  
IT-NÄMND 0,6 

  
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 1 161,7 

  
Kommunledningsstab 76,2 

  
KS oförutsett 3,0 

Lönepott inkl ers f höjt PO för unga 0,7 

Komp prisökningar 0,0 

  Sektor miljö- och samhällsbyggnad 48,6 

  
Sektor välfärd 444,9 

- varav: 
 

Sektorsstöd välfärd 9,5 

Individ och familjeomsorg 304,8 

Funktionsnedsättning 61,5 

Äldreomsorg 69,1 

  
Sektor lärande 506,2 

- varav: 
 

Sektorsstöd lärande 7,3 

Intraprenad Emilia centrum 26,1 

Förskola till årskurs 6 249,5 

Barn- och elevhälsa 38,0 

Årskurs 7 till 9 och Tingsholm 185,4 

  
Sektor service 82,1 

  
TOTALT  1 163,5 

  
FINANSFÖRVALTNING 1 191,9 

Skattehöjning 
 

Nya Ulricehamns satsningar 
 

TOTALT 28,5 

 

Förslag 
Budget 

2016 

  

1,3 

  

0,6 

  

1 203,5 

  

74,8 

  

0,0 

30,1 

5,9 

  

50,7 

  

448,6 

  

10,0 

304,8 

64,5 

69,3 

  

511,9 

  

10,8 

26,1 

249,0 

39,3 

186,7 

  

81,6 

  

1 205,3 

  

1 239,4 

11 

19,0 

26,1 



 

 

 
INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 2016-2018 

  Projekt Plan                   
2016 

Plan             
2017 

Plan             
2018 

Totalt 

 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 

    
Finansiering 

Markförvärv och exploateringsverksamhet 6,5 6,5 6,5 19,5 
 Genomförande av detaljplaner 3,0 3,0 3,0 9,0 
 Trafiklösning utmed väg 46, Vist, Ubbarp 

 
4,0 

 
4,0 

 Gator, vägar, parker, lekplatser, trafikåtgärder 4,5 4,5 4,5 13,5 
 Uppgradering ärendehanteringssystem miljö och bygg  0,2 0,7 0,1 1,0 
 Projektering/markarbeten för bostadsområden på landsbygden 2,3 2,3 1,4 6,0 Regeringen 2016-2018 

  
     Sektor Välfärd 
     Projekt Liljekonvaljen/Gunnarshill, Inventarier 0,5 

  
0,5 

 Inventarier i Tandläkarhuset (Utsikten och Boendestöd) 0,3 
  

0,3 
 Larm på särskilda boenden Äldreomsorg 1,0 0,5 0,5 2,0 
   

     Sektor Service 
     Kultur och Fritid 
     Snösäkert 1,2 1,8 

 
3,0 

 Skidstadionområde Lassalyckan 2,0 
  

2,0 
 Belysning elljusspåret 2,0 

  
2,0 

 Permanent toalettbyggnad Sturebadet 0,6 
  

0,6 
 Brygga för funktionsnedsatta  

 
0,2 

 
0,2 

 Utbyte konstgräs på multisportarenan Lassalyckan 
 

0,1 
 

0,1 
 Utbyte bad-/båtbryggor 0,2 

  
0,2 

 Nytt kulturcentrum i Stureparken 
 

20,0 55,0 75,0 
 Friidrottsanläggning på Tingsholm 

 
20,0 

 
20,0 

 
      Fastighet 

     Tillbyggnad av 2 avdelningar på Hästhovens förskola i Hössna 12,0 
  

12,0 
 Om- och utbyggnad av Tre Rosors kök + 2 nya avd. inkl. nattis 2,0 10,0 

 
12,0 

 Ombyggnation av Åsundavys förskola till trygghetsboende 0,3 4,7 
 

5,0 Regeringen 2016 
Renovering/upprustning av skolornas inom- och utomhusmiljöer 2,0 2,0 2,0 6,0 Regeringen 2016-2018 
Energieffektiviseringar 1,0 3,0 3,0 7,0 

 Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter 11,5 11,5 7,5 30,5 
 Varav: - Tak Ätradalsskolan 5,0 

               - Tingsholm sanering PCB fogar fasadelement 1,5 
               - Åtgärder enligt underhållsplan (komponentutbyten) 5,0 5,5 7,5 7,5 

            - Ombyggnad Ryttershov CD och EF 
 

6,0 
   Skolgård Timmele skola 2,0 

  
2,0 

 Arbetsmiljöåtgärder 1,5 
  

1,5 
 Nybyggnation av äldreboendet Ekero  

 
25,0 40,0 65,0 

 



 

 

Fastighet fortsättning 
Boende funktionsnedsättning, Villagatan 10,0 

  
10,0 

 Gruppbostad FN (Gunnarshill) 7,0 
  

7,0 
 Ombyggnad receptionen Stadshuset 1,3 

  
1,3 

 Centralarkiv 
 

2,0 
 

2,0 
 Diverse projekteringar 1,0 1,0 1,0 3,0 
   

     Kost 
     Diverse investeringar inom köksverksamheten 1,0 1,0 1,0 3,0 

   
     IT 
     Investeringar i IT-utrustning 12,8 12,8 15,5 41,1 

 Ipads från förskola till år 6 2,0 2,0 2,0 6,0 
   

     Övrigt 
     Diverse verksamhetsinventarier 4,2 4,0 4,0 12,2 

 Ej kända projekt 3,0 3,0 3,0 9,0 
   

     

TOTALT INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN 
2016-2018 98,9 145,6 150,0 394,5 

 
      Prognos ombudgetering från 2015 års budget 54,3 15,0 

   Bl.a.    - Om- och utbyggnad av Hökerums skola 
                - Bro över Ätran 
       
     Prognos investeringarnas likvidpåverkan 153,9 161,3 151,0 466,2 

 
      Investeringar med extern finansiering 12,6 13,2 12,4 

  Varav: - Mark och exploateringsverksamhet 6,5 6,5 6,5 
             - Snösäkert 1,2 1,8 

 
  

            - IT-investeringar 36% som avser Tranemo kommun 4,9 4,9 5,9   
   

   
  

 Förklaring: Svart text = förvaltnings förslag         
                   Grön text = Nya Ulricehamns föreslagna investeringar       
                   Röd text = Minskade anslag         
           
           
           
           
           
  

 


