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Sammanfattning
Fastigheten Läraren 11 är idag planlagd för friliggande en eller tvåfamiljshus på maximalt två
våningar, även småindustri tillåts. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra
nybyggnation av flerbostadshus.
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Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Detaljplaneändringen för del av stadsplan för område vid Skarpås i Ulricehamn som berör
fastigheten Läraren 11 antas.
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Sammanfattning
Fastigheten Läraren 11 är idag planlagd för friliggande en eller tvåfamiljshus på maximalt två
våningar, även småindustri tillåts. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra
nybyggnation av flerbostadshus.

Förvaltningens förslag till beslut
Detaljplaneändringen för del av stadsplan för område vid Skarpås i Ulricehamn som berör
fastigheten Läraren 11 antas.

Ärendet
En ändring av detaljplanen för fastigheten Läraren 11 behöver tas fram för att möjliggöra för
byggnation av flerfamiljshus. Fastigheten Läraren 11 är idag planlagd för friliggande en eller
tvåfamiljshus på maximalt två våningar, även småindustri tillåts. Ändringen strider inte mot
gällande detaljplans huvudsyfte vilket är bostadsändamål. Planändringen är förenlig med
översiktsplanen då det ses som en förtätning i ett relativt centrumnära område. Området
omfattar endast kvartersmark som är privatägd och tillför därför inga kostnader för
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Granskningens genomförande
Detaljplaneändring för Läraren 11 har varit föremål för granskning enligt 5 kap. 6-37 § PBL
under tiden 23:e november – 18:e December 2017. Samrådshandlingar och underrättelse har
sänts till berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.
Handlingar har varit tillgängliga för påseende under granskningstiden i stadshusets
utställningshall, hos Miljö och samhällsbyggnad på Höjdgatan 3 samt på kommunens
hemsida www.ulricehamn.se.
Under samrådstiden har fem skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och
kommenteras nedan.
Handlingarna skickas till Kommunstyrelsen i Ulricehamn för antagande.

Statliga verk och myndigheter
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.
4. Ulricehamns Energi

Övriga
5. 28 privatpersoner boende i området

Sammanfattning och förslag till ändringar
Kommunen har mottagit totalt fem yttranden under granskningstiden. Sammanfattningsvis
har de statliga myndigheterna och det kommunala energibolaget ingenting att erinra mot
förslaget. Privatpersonerna som yttrat sig önskar att gällande plan ska fortsätta gälla för hela
området.

Statliga verk och myndigheter
1. Länsstyrelsen


Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att
prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Kommentar: Noteras.
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2. Trafikverket


Trafikverket är positiv till att kommunen bemött Trafikverket yttrande i samrådet
och har i nuläget ingen erinran.
Kommentar: Noteras.

3. Lantmäteriet


Ingen erinran.
Kommentar: Noteras.

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.
4. Ulricehamns Energi


Ingen erinran.
Kommentar: Noteras.

Övriga
5. 28 privatpersoner boende i området, nedan kallade
”Privatpersonerna”


Privatpersonerna skriver att flera närboende genom åren varit i kontakt med
kommunen angående tillexempel tillbyggnad eller förändring av utseende
gällande sina fastigheter. Alla dessa har fått ett entydigt svar som låtit enligt
följande: ”Du måste bara se till att du håller dig inom gällande detaljplan”.
Privatpersonerna tycker därför att det är svårt att förstå att det helt plötsligt skall
gå att ändra.
Nuvarande yttrande är undertecknat av fyra privatpersoner som hänvisar till
samrådsyttrandet undertecknat av, vad kommunen kunde tyda till, 28
privatpersoner att de håller fast vid att de önskar att ingen ändring av
detaljplanen skall göras.
Kommentar: Yttrandet noteras men beaktas ej. För få bygglov för
tillbyggnader och andra ändringar så behöver gällande detaljplan
följas eller en detaljplaneändring göras. För att kunna ändra en
detaljplan behöver en begäran om planbesked skickas in till
kommunen som sedan utreder förutsättningarna för att gå vidare i
processen och starta arbetet för en detaljplaneändring eller ny
detaljplan. Ett beslut om planbesked tas av kommunstyrelsen eller
på delegation av kommunstyrelsen. Byggarvids begäran om
planbesked fick ett positivt planbesked vilket föranledde
detaljplanearbetet som resulterat i föreslagen detaljplaneändring.
En fastslagen detaljplan gäller tills dess att den upphävs, ändras
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eller ersätts av en ny detaljplan. I detta fall gäller det alltså en
ändring av detaljplanen.
Mer information om begäran om planbesked finns på kommunens
hemsida. På Boverkets hemsida finns ytterligare information om
detaljplaneprocessen. I övrigt hänvisar kommunen till bemötandet i
samrådsredogörelsen.

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Miljö och samhällsbyggnad

Eva Öhlund
Enhetschef Planenheten

Robin Enqvist
Planarkitekt

5 (5)

2017-11-01
2016/00501

Samrådsredogörelse för
Detaljplaneändring för
Läraren 11
i Ulricehamn, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Miljö och samhällsbyggnad
TELEFON 0321-59 50 00 E-POST miljosamhallsbyggnad@ulricehamn.se
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun

Innehåll
Samrådets genomförande..................................................... 3
Statliga verk och myndigheter ......................................................................3
Kommunala nämnder, styrelser m.fl. ..............................................................3
Övriga ...................................................................................................3

Sammanfattning och förslag till ändringar ................................ 3
Statliga verk och myndigheter ......................................................................3
1.

Länsstyrelsen ........................................................................................................................... 3

2.

Trafikverket ............................................................................................................................. 4

3.

Lantmäteriet ............................................................................................................................ 4

4.

Räddningstjänsten ................................................................................................................... 5

5.

Polisen ..................................................................................................................................... 5

Kommunala nämnder, styrelser m.fl. ..............................................................5
6.

Ulricehamns Energi.................................................................................................................. 5

Övriga ...................................................................................................5
7.

TeliaSonera Skanova................................................................................................................ 5

8.

28 privatpersoner boende i området ...................................................................................... 5

2 (7)

Samrådets genomförande
Detaljplaneändringen för Läraren 11 har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6-37 § PBL
under tiden 14e juli – 18e augusti. Samrådshandlingar och underrättelse har sänts till
berörda sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.
Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i stadshusets
utställningshall och på kommunens hemsida www.ulricehamn.se.
Under samrådstiden har åtta skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och
kommenteras nedan.
Handlingarna skickas till beredande utskottet i Ulricehamns kommun för granskning.

Statliga verk och myndigheter
1.
2.
3.
4.
5.

Länsstyrelsen
Trafikverket
Lantmäteriet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Polisen, Polisområde Älvsborg

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.
6. Ulricehamns Energi

Övriga
7. TeliaSonera Skanova
8. 28 Privatpersoner boende i området

Sammanfattning och förslag till ändringar
Statliga verk och myndigheter
1. Länsstyrelsen
Hälsa och Säkerhet- Förorenad mark
•

Det hade underlättat om markmiljöutredning funnits vid samrådsskedet. Beroende på
vad som framkommer i dessa utredningar så får en riskbedömning göras mot
bakgrund av föroreningssituationen och planerad markanvändning.

•

Riskbedömningen ska ligga till grund för accepterade föroreningshalter för planerad
markanvändning och hur eventuell sanering skall gå till. Detta ska ske i dialog med
tillsynsmyndigheten, utredningar och bedömningar bör vara klara innan detaljplanen
kan antas.

•

Kommentar: En miljöteknisk undersökning har genomförts där
bedömningen är att markföroreningar inte utgör något hinder för den
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planerade detaljplaneändringen. Undersökningen har granskats av
Ulricehamns kommuns miljöenhet som också bedömer att ingen
ytterligare åtgärd behöver göras gällande föroreningar på fastigheten.
•

För att genomförandet av saneringsåtgärder ska säkerställas kan en planbestämmelse
i enlighet med 4 kap 14 § 4 P Plan- och bygglagen (2010:900) infogas, vilken gör
gällande att startbesked inte får ges förrän marken är sanerad.
Kommentar: Resultatet av den utförda undersökningen visar att
marken inte behöver saneras innan bostadsbyggande.
Geoteknik

•

Stabilitetsförhållandena för planen är otillräckligt utredda och det saknas en
bedömning gällande hur markens geotekniska förutsättningar förväntas klara
planerad bebyggelse. Länsstyrelsen anser att en bedömning utifrån markens
geotekniska förutsättningar ska utföras samt att eventuella stabilitetsförbättrande
åtgärder ska säkerställas.
Kommentar: En geoteknisk undersökning har genomförts som visar att
inga särskilda geotekniska förstärkningsåtgärder eller
grundläggningsmetoder behöver vidtas av stabilitetsskäl.

2. Trafikverket
•

Trafikverket anser att en samrådstid under tre veckor under sommaren är för
kort.
Kommentar: Samrådstiden utökades till fem veckor, uppdaterade
följebrev skickades till berörda grannar.

•

Av plankartan framgår enbart högsta nockhöjd, inte marknivån. Byggnadens
totala höjd framgår därför inte.
Om en byggnad överstiger 20 meter skall en flyghindersanalys göras.
Försvarsmakten ska kontaktas för lokaliseringsbedömningar.
Kommentar: Byggnaden överstiger inte 20 meter, marknivån syns
på plankartan när den är skalenlig.

•

Detaljplanen ligger inom området för Götalandsbanans framtida
höghastighetsbana. Innan den pågående åtgärdsvalsstudien är avslutad och innan
det finns en beslutad korridor bör inte ut- eller tillbyggnad av befintlig bebyggelse
hindras. Den som planerar åtgärder i utredningsområdet bör dock informera sig
om planeringsläget för den framtida järnvägen.
Kommentar: Kommunen håller sig uppdaterad om planeringen av
Götalandsbanan.

3. Lantmäteriet
•

I avsnittet fastighetsrättsliga frågor anser Lantmäteriet att avsnittet gällande två
avtalsservitut skall omformuleras till följande:

4 (7)

”Om byggnationen och anläggandet av p-platser påverkar servitutets utövande, ansvarar fastighetsägaren till Läraren 11 att överenskomma med fastighetsägaren till Läraren 9 angående servitutet.”
Kommentar: Åtgärdas.

4. Räddningstjänsten
•

Avståndet till närmsta brandpost överstiger 75 meter. Räddningstjänsten önskar
att en brandpost anläggs i närheten av aktuell fastighet.
Kommentar: Önskemålet om ny brandpost har framförts till
Ulricehamn Energi AB.

•

Området för detaljplaneändringen har en insatstid på under 10 minuter vilket
innebär att räddningstjänstens höjdfordon får användas som alternativ
utrymningsväg upp till 22 meter. För ytterligare information gällande
räddningsvägar och uppställningsplatser se yttrandet.
Kommentar: Beaktas bygglovsskedet.

5. Polisen
•

Polismyndigheten poängterar att det är viktigt att ha ett brottsförebyggande
perspektiv vid planering och byggnation. I övrigt har de inget att erinra.
Kommentar: Beaktas.

Kommunala nämnder, styrelser m.fl.
6. Ulricehamns Energi
•

Ulricehamns Energi informerar om att transformatorbyggnaden på tomten
kommer att kopplas bort under hösten. I övrigt har de inget att erinra.
Kommentar: Noteras.

Övriga
7. TeliaSonera Skanova
•

Skanova AB har inga invändningar mot planförslaget. Skanova har skickat med en
karta med sin anläggning inom området markerad, rasering/undanflyttning av
deras anläggningar bekostas av exploatör.
Kommentar: Noteras.

8. 28* privatpersoner boende i området, nedan kallade
”privatpersonerna”
•

Området är ett villaområde av äldre karaktär vilket gällande plan anger. Av
gällande plans bestämmelser definieras byggnaders höjd, max två lägenheter i
flerfamiljshus och begränsningar i hur stor del av tomten som får bebyggas vilket
gör det tydligt att syftet med planen är att området skall vara ett villaområde där
även ej störande småindustrier accepteras.
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•

När det så tydligt framkommer att huvudsyftet med planen är ett villaområde så
anser privatpersonerna att ändringen till bostäder är en allt för vid tolkning av
huvudsyftet. Privatpersonerna anser därför att en ändring av detaljplanen inte är
möjlig utan att en ny plan måste tas fram.
Kommentar: Huvudsyftet i gällande plan är bostäder vilket är
samma huvudsyfte som förslaget till planändring. Detta innebär att
markområdets lämplighet för bostadsändamål redan prövats i den
gällande planen. Därför är en ändring av detaljplanen tillräcklig. I
det omarbetade förslaget så har tillåten höjd ändrats vilket innebär
att byggnaden blir något lägre än vad samrådsförslaget tillät.
Småindustri tillåts inte för fastigheten Läraren 11 efter
detaljplaneändringen då kommunen anser att området lämpar sig
mer för bostäder. Om ändringen hade syftat till att tillåta exempelvis
handel eller industri vilket skulle inneburit ändrat huvudsyfte hade
en ny detaljplan behövts att tas fram.

•

Privatpersonerna anser att ett av förslagen till parkeringslösning använder
grannfastighetens tomt för in- och utfart vilket de anser bör strida mot
Ulricehamns Kommuns parkeringsnorm.
Kommentar: Ulricehamns kommuns parkeringsnorm reglerar inte
lösningar för in- och utfart till parkering. Ändringen av detaljplanen
syftar inte till att ianspråkta någon grannes fastighet för att
tillgodose Läraren 11:s parkeringsbehov. Om samrådsyttrandet
syftar till del av Läraren 9 som gränsar till Läraren 11 så är infarten
där lokaliserad på båda fastigheterna och regleras med servitut (Se
rubriken Fastighetsrättsliga frågor i planbeskrivningen). Om
anläggandet av parkering påverkar servitutets utövande så
ansvarar fastighetsägaren för Läraren 11 att överenskomma med
fastighetsägaren för Läraren 9 angående servitutet.
Detaljplaneändringen påverkar inte servitutets giltighet. Då den
tillåtna höjden sänkts i det omarbetade förslaget kommer det inte
finnas plats för lika många lägenheter vilket föranleder att antalet
parkeringsplatser för byggnaden inte behöver bli lika många som i
det ursprungliga förslaget. Parkeringslösningarna som
presenterades i samrådshandlingarna var enbart skissförslag och
andra lösningar av utformningen av parkering kan mycket väl bli
aktuella vid genomförandet. Exploateringens slutgiltiga
parkeringslösning granskas i bygglovsskedet.

•

Vid församrådsmötet 5 april 2017 så framkom det enligt privatpersonerna att den
aktuella byggfirman vill göra planändringen av ekonomiska skäl. Att låta en
byggnad i området skjuta i höjden av ekonomiska skäl är inte försvarbart.
Kommentar: Kommunens syn på att tillåta en något högre byggnad
än den nuvarande på fastigheten Läraren 11 är att skapa variation
gällande bostadstyper samt att läget är gynnsamt med sin närhet till
stadens service, skolor etc. I det omarbetade förslaget ändras den
tillåtna höjden för fastigheten Läraren 11 vilket i slutändan innebär
att byggnationen blir en våning lägre än ursprungligt förslag.
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Byggfirmans ekonomi har kommunen ingen insikt i och utgör inte en
bedömningsfaktor gällande detaljplaneändringen.
•

Att det sker en förändring av fastigheten Läraren 11 finns inget att invända emot
så länge förändringen håller sig inom den sedan länge fastställda detaljplanen.
Kommentar: Kommunen anser att ändringen av detaljplanen är
nödvändig.
*Notering:
Samrådsyttrandet är undertecknat av, vad kommunen kan tyda till, 28
fastighetsägare från området omkring fastigheten Läraren 11.

Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef
Miljö och samhällsbyggnad

Eva Öhlund
Enhetschef Planenheten

Robin Enqvist
Planarkitekt
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ANTAGANDEHANDLING
Detaljplan för Läraren 11
Ulricehamns kommun
Västra Götalands län
PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Till antagandehandlingarna för detaljplaneändringen hör följande handlingar:
 Plankarta med bestämmelser
 Förslag till stadsplan för område vid Skarpås
 Tillägg till planbeskrivning
 Fastighetsförteckning
 Samrådsredogörelse
 Granskningsutlåtande
Övriga handlingar/utredningar:
 Översiktlig Miljöteknisk undersökning 2017-10-09
 Tekniskt PM Geoteknik - underlag för detaljplan 2017-10-13

INLEDNING
Detta dokument syftar till att klargöra innebörden av detaljplaneneändringen för Läraren 11.

Process
Planprocessen för detaljplaneändringen genomförs med standardförfarande i enlighet med
Plan- och bygglagen. Myndigheter, fastighetsägare, föreningar, enskilda m fl. som har ett
väsentligt intresse av planen har tagit del av samrådshandlingarna. Synpunkter på planen
kan lämnas flera gånger under planprocessen. Mellan de olika skedena redovisas de
framkomna synpunkterna. Efter granskning revideras eventuellt förslaget innan det går upp
för antagande hos kommunstyrelsen.

Planens förenlighet med miljöbalken, kapitel 3,4,5
Planen bedöms vara förenlig med 3 kap miljöbalken (MB), som rör grundläggande
bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Ändringen av
markanvändning för att möjliggöra upprättande av lägenheter på redan exploaterat
markområde anses lämplig och är ett effektivt sätt att hushålla med mark. Planen bedöms
inte leda till några negativa effekter för människors hälsa och säkerhet, den berörs inte heller
av några riksintressen för natur eller kultur.
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MB kapitel 4 behandlar ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för
vissa områden i landet”. Planområdet berör inte något av dessa områden.
Detaljplaneområdet omfattas därmed inte av kapitel 4.
Enligt kapitel 5 i miljöbalken ska kommuner och myndigheter säkerställa att uppställda
miljökvalitetsnormer iakttas. Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte att överskridas av
planförslaget.

Behovsbedömning
Denna detaljplaneändring ändrar inte den nuvarande detaljplanens huvudsyfte. Kommunen
bedömer därför att ändringen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Genomförandet
av planen anses inte ha betydande påverkan gällande miljö, hälsa eller hushållningen av
mark, vatten eller andra resurser.

NULÄGESBESKRIVNING
Detaljplan
Gällande plan från 1969 är stadsplan för område vid Skarpås i Ulricehamn. I gällande plan
har fastigheten Läraren 11 beteckningen BFII vilket innebär att friliggande en eller
tvåfamiljshus i två våningar tillåts. Även småindustri tillåts om denna ej medför olägenheter
för omgivningen då det gäller sundhet, brandsäkerhet, trafiksäkerhet och trevnad. Kv. Gåsen
som är beläget på andra sidan Höjdgatan har också beteckningen BFII.

Plandata
Läge
Planområdet är relativt centralt beläget i Ulricehamns tätort och ligger i kvarteret Läraren.
Området passeras av Höjdgatan varvid Kv. Gåsen återfinns på motsatt sida. Cirka 150 meter
från planområdet finns Stenbocksskolan. Åt norr, söder och öster gränsar området till privata
tomter varav två är bebyggda med villor och en är obebyggd.

Areal
Planområdet är ca 1700 kvm.

Markägande
Fastigheten Läraren 11 är
privatägd.
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Planeringsförutsättningar
Mark, vegetation och naturvärden
Planområdet består nästintill enbart av
hårdgjord yta med parkering och två
sammanfogade byggnadskroppar. Den
vegetation som finns inom planområdet
är mycket begränsad och består av
klippta gräsytor och några lövträd.
Planområdet saknar till stor del
naturvärden.

Kulturmiljövärden och
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar eller
kulturmiljövärden finns i planområdet.

DETALJPLANEÄNDRINGENS INNEBÖRD
Syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för nybyggnation av flerbostadshus på
fastigheten Läraren 11. Gällande plan tillåter endast en byggnadshöjd på två våningar. Detta
ändras till att reglera högsta nockhöjd över angivet nollplan. Planändringen omfattar endast
egenskaper inom kvartersmark och skapar förutsättningar för flerbostadshus med
tillhörande parkeringsplatser, balkonger etc. Ändring av detaljplanen anses lämplig då den
inte strider mot gällande plans huvudsyfte vilket är bostadsändamål. Samt att den är förenlig
med gällande översiktsplan genom möjliggörandet av förtätning i centrumnära lägen.

Skissförslag från Forum arkitekter
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Ändring av planbestämmelser
Ändringen av planbestämmelser kommer enbart att gälla inom fastigheten Läraren 11.
Gällande bestämmelse BF kommer att ändras till B. Detta innebär att hindret för att uppföra
flerbostadshus försvinner. Beteckningen F utgår för fastigheten Läraren 11.
Gällande bestämmelse om våningsantal II ersätts med en bestämmelse för högsta nockhöjd i
meter över angivet nollplan.
Gällande bestämmelse § 5 Del av tomt som får bebyggas och antal byggnader på tomt- Av
tomt som omfattar F betecknat område får högst en femtedel bebyggas ersätts av en
bestämmelse vilken reglerar största byggnadsarea av fastighetsarean.

Parkering
Ulricehamn kommuns gällande parkeringsnorm skall
följas vid upprättandet av nya bostadshus.
Skissförslag parkeringslösning ---->

Utomhusmiljön
Området består till stor del av hårdgjord yta vilket kan
innebära påfrestningar för dagvattennätet. Grönytor
med möjlighet för infiltration av dagvatten
uppmuntras.

Radon
Planområdet är betecknat som ”lokalt förekommande
högriskmark” enligt kommunens karta över radonrisk.
Det förekommer även enstaka radonmätningar över
riktvärdet för radon i närheten av planområdet, vilket
gör att radonsäkert utförande krävs.

UTREDNINGAR
Förorenad mark
Översiktlig miljöteknisk undersökning
En översiktlig miljöteknisk undersökning har utförts av Structor Miljö Väst AB på fastigheten
Läraren 11 som ska ställas om till känsligare markanvändning. Syftet med undersökningen
var att klargöra om marken är förorenad och vilka åtgärder som kan behöva vidtas i samband
med omställningen.
Den miljötekniska markundersökningen visar sammanfattningsvis att föroreningshalterna i
samtliga provtagna medier är låga och underskrider KM. Klorerade lösningsmedel har inte
påvisats och tungmetaller och PAH förekommer i analyserade prover i halter som kan
betraktas som naturliga bakgrundshalter. Vid provtagningarna observerades inte heller några
tecken på föroreningar.
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Lokalt vid lastkajen finns en oljefläck och marken kan där vara oljekontaminerad. En sådan
oljeskada är dock enkel att åtgärda när den angränsande transformatorn rivs eller tas ur drift.
Structor bedömer att markföroreningar inte utgör något hinder för den planerade
detaljplaneförändringen. Utredningen finns bifogad till planhandlingarna.

Geoteknik
En geoteknisk utredning har utförts av NollTre Konsult AB 2017-10-13, utredningen finns
bifogad till planhandlingarna och följande slutsatser och rekommendationer redovisas
nedan:
Stabilitetsberäkningar visar att inga totalstabilitetsproblem föreligger varken för befintliga
eller blivande förhållanden och att inga särskilda geotekniska förstärkningsåtgärder eller
grundläggningsmetoder behöver vidtas av stabilitetsskäl. Dock kan de föreligga bärighets
eller sättningsproblematik för blivande byggnad viket ska beaktas vid dimensionering av
grundläggningen för huset.

Tekniska Frågor
Vatten och avlopp
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

El, tele, bredband och värme
Fastigheten är ansluten till befintliga ledningar för fjärrvärme, el, bredband och tele.
Transformatorstationen inom planområdet ska tas bort.

Dagvatten
Dagvattnet leds till det kommunala dagvattennätet. Fördröjning av dagvattnet uppmuntras.

Brandpost
Avståndet till en brandpost är längre än önskvärda 75 meter, en ny brandpost behöver
anläggas.

KONSEKVENSBESKRIVNING
Planändringen innebär att ett nytt flerbostadshus kan byggas på platsen vilket
ändamålsenligt passar bättre in i området än nuvarande verksamhet.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Organisatoriska frågor
Tidplan
Följande översiktliga tidplan gäller för detaljplaneändringen:
Samråd
Tredje kvartalet 2017
Granskning
Fjärde kvartalet 2017
Antagande
Första kvartalet 2018
Antagen lagakraftvunnen detaljplaneändring beräknas finnas färdig första kvartalet 2018.
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Genomförandetid
Genomförandetiden för delen som berörs av ändringen är fem år från den dag då
detaljplaneändringen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om
bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägaren
inte längre garanterad byggrätt. Kommunen kan då ändra eller upphäva planen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheten Läraren 11 berörs av två servitut kopplade till Läraren 9 där en är till förmån och
en belastar Läraren 11 och vice versa (se fastighetsförteckning). Om byggnationen och
anläggandet av parkeringsplatser påverkar servitutets utövande, ansvarar fastighetsägaren
till Läraren 11 att överenskomma med fastighetsägaren till Läraren 9 angående servitutet.

Berörda fastighetsägare
Berörda fastighetsägare framgår av till planen bifogad fastighetsägarförteckning.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Planavtal finns upprättat. Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden. Ändringen
gäller endast privatägd kvartersmark och tillför därför inga kostnader för kommunen.

ARBETSGRUPP
Robin Enqvist
Eva Öhlund
Pär Norgren
Joanna Miklos
Henrik Wetterholm
Fredrik Larsson
Edward Isaksson

Planarkitekt
Enhetschef planenheten
Miljöinspektör
Miljöinspektör
Bygglovsingenjör
Mark- och exploateringsingenjör
Mark- och exploateringsingenjör

Dennis Bengtsson
Hans Utstrand
Thomas Brolin
Viktoria Oscarsson
Mats Kindlund

Planarkitekt
Stadsarkitekt
Planeringschef Ulricehamns Energi AB
Mättekniker
Gatuingenjör

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
Sebastian Olofsson
Samhällsbyggnadschef

Robin Enqvist
Planarkitekt
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§

Kommunstyrelsens internbudget 2018
Dnr 2017/842

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 om budget för 2018 och flerårsbudget 2019-2020.
Kommunstyrelsens budget för 2018 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt
från den ekonomiska ramen 2017 och de förändringar som kommunfullmäktige beslutat om.
Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. Justeringar
har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna
hyresförändringar mm.
I samband med att budgeten för 2018 fastställdes så fick förvaltningen i uppdrag att redovisa
underlag avseende justeringar av de ekonomiska ramarna 2018 mot bakgrund av justerad
internränta och justerade personalomkostnadspålägg. I förvaltningens förslag till
internbudget för 2018 har beaktats att personalomkostnadspålägget har höjts till 39,17%
samt att internräntan föreslås sänkas från 2,5 % till 1,7 %. Nivån på 1,7 % är densamma som
den genomsnittliga räntenivån på lånen som administreras via kommunens internbank.
Under 2018 kommer det att ske viss omfördelning mellan verksamheterna, inom budget, till
följd av tillkommande kostnader för Microsoft Office och justerade interna priser när det
gäller tjänster från IT-verksamheten. Det finns också medel avsatt i en central lönepott som
fördelas till verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Det finns därför ett
behov av att bemyndiga en tjänsteman i förvaltningsorganisationen att göra erforderliga
”tekniska justeringar” av internbudgeten.

Beslutsunderlag
1
2

Tjänsteskrivelse 2018-01-04 från ekonomichef
KS Internbudget 2018

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för
kommunstyrelsen.
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget
2018 till följd av justerade interna priser när det gäller tjänster från IT-verksamheten,
lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner.

Sammanträdesprotokoll
Beredande utskottet
2018-01-18
Sida 2 av 2

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2018-01-04

Tjänsteskrivelse - Kommunstyrelsens internbudget
2018
Diarienummer 2017/842, löpnummer 34/2018

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 om budget för 2018 och flerårsbudget 2019-2020.
Kommunstyrelsens budget för 2018 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt
från den ekonomiska ramen 2017 och de förändringar som kommunfullmäktige beslutat om.
Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. Justeringar
har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna
hyresförändringar mm.
I samband med att budgeten för 2018 fastställdes så fick förvaltningen i uppdrag att redovisa
underlag avseende justeringar av de ekonomiska ramarna 2018 mot bakgrund av justerad
internränta och justerade personalomkostnadspålägg. I förvaltningens förslag till
internbudget för 2018 har beaktats att personalomkostnadspålägget har höjts till 39,17%
samt att internräntan föreslås sänkas från 2,5 % till 1,7 %. Nivån på 1,7 % är densamma som
den genomsnittliga räntenivån på lånen som administreras via kommunens internbank.
Under 2018 kommer det att ske viss omfördelning mellan verksamheterna, inom budget, till
följd av tillkommande kostnader för Microsoft Office och justerade interna priser när det
gäller tjänster från IT-verksamheten. Det finns också medel avsatt i en central lönepott som
fördelas till verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Det finns därför ett
behov av att bemyndiga en tjänsteman i förvaltningsorganisationen att göra erforderliga
”tekniska justeringar” av internbudgeten.

Förvaltningens förslag till beslut
Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för
kommunstyrelsen.
Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget
2018 till följd av justerade interna priser när det gäller tjänster från IT-verksamheten,
lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner.

Ärendet
Kommunstyrelsens budget för 2018 har fördelats per verksamhet utifrån den ram som gällde
för 2017. De förändringar som kommunfullmäktige beslutade om har lagts till. Justeringar
har även gjorts för kostnadsökningar pga. höjda ersättningar, justeringar mellan
verksamheterna där överflyttningar gjorts till följd av förändrad organisation, kompensation
för kapitalkostnader samt interna hyresförändringar mm.
Kommunfullmäktiges beslut om budget 2018 innebär att det görs anpassningar och
omfördelningar av resurser motsvarande ca 0,5 procent av omsättningen i driftbudgeten. I
förslaget till internbudget har det totala anpassningskravet fördelats sektorsvis baserat på
verksamheternas ekonomiska omsättning (bruttokostnader):
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Kommunledningsstab
Sektor miljö- och
samhällsbyggnad
Sektor välfärd
Sektor lärande
Sektor service

0,4 mnkr
0,3 mnkr
2,7 mnkr
2,5 mnkr
1,1 mnkr

I budget finns även beslut om medel avsatt i en central lönepott att fördelas till
verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Lönepotten har tillförts 2,0 mnkr
enligt kommunfullmäktiges beslut om höjt OB-tillägg för personal inom sektor välfärd.
Medel har fördelats till verksamheterna avseende 2017 års avtals påverkan på 2018. Nytt
löneavtal kommer tidigast att gälla från 2018-04-01 respektive 2018-05-01 (Kommunal).
Efter justeringarna uppgår anslaget för central lönepott 2018 till totalt ca 26 mnkr.
Sektor lärande
Förändringar hare skett med anledning av den organisation som gäller från och med
september 2017.
Sektor välfärd
En tjänst som boendestrateg har flyttats från sektor välfärd till kommunledningsstaben.
Sektor service
Förändringar har skett med anledning av den organisation som gäller från och med
2017-09-01. Kostnad för skötsel av parker har flyttats från sektor miljö- och samhällsbyggnad
till sektor service.
Övrigt
Under 2018 kommer det att ske viss omfördelning mellan verksamheterna, inom budget, till
följd av tillkommande kostnader för Microsoft Office och justerade interna priser när det
gäller tjänster från IT-verksamheten. Det finns också medel avsatt i en central lönepott som
fördelas till verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Det finns därför ett
behov av att bemyndiga en tjänsteman i förvaltningsorganisationen att göra erforderliga
”tekniska justeringar” av internbudgeten.

Beslutsunderlag
1

KS Internbudget 2018

Beslut lämnas till
Kommunchef
Barn- och utbildningschef
Socialchef
Samhällsbyggnadschef
Servicechef
Ekonomichef

Niklas Anemo
Ekonomichef
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INTERNBUDGET 2018

Tillägg och
justeringar

Budget 2017

Revision

1,4

IT-nämnd

0,0

Kommunstyrelsen

Budget 2018

0,1

1,5
0,0

1 278,8

51,8

1 330,6

79,2

7,5

86,7

KS oförutsett

3,0

0,2

3,2

Lönepott

6,1

20,1

26,2

Licenser Microsoft

1,5

2,0

3,5

57,0

-3,5

53,4

492,0

7,4

499,3

Sektorstöd Välfärd

14,1

-1,8

12,3

Individ och familjeomsorg

53,1

3,0

56,1

Kommunledningsstab

Sektor, Miljö- och samhällsbyggnad
Sektor Välfärd
Varav:

Arbete

0,0

Individ och familjeomsorg

0,0

Funktionsnedsättning

22,5

-1,1

21,4

Äldreomsorg

69,3

0,9

70,2

Beställning och kvalitet

333,0

6,4

339,3

Sektor Lärande

565,7

13,8

579,5

Sektorstöd Lärande

48,3

16,8

65,1

Barn- och elevhälsa

44,2

-44,2

0,0

Förskola

115,0

12,1

127,1

Grundskola

232,1

14,7

246,8

Tingsholm

126,2

14,3

140,5

74,4

4,4

78,8

TOTALT

1 280,2

51,9

1 332,1

SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN

1 311,7

51,1

1 362,8

31,6

-0,8

30,7

Varav:

Sektor Service

TOTALT
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§

Bemyndigande att teckna bankkonto m.m.
Dnr 2018/11

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-06, § 104, om behörighet att teckna bankkonto,
bankgiro och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas.

Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse 2018-01-08 från ekonomichef

Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut
Ekonomifunktionen föreslår att nedanstående
Öppnande och avslutande av konton
Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Nina Hagman bemyndigas att träffa
avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och
disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.
Administrera bankkonton och banktjänster
Redovisningsekonom Nina Hagman, redovisningsekonom Kristina Arvidsson, ekonom Ida
Gillerfors, ekonom Aldin Avdic och ekonom Rasmus Gustafsson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening administrera i bankens
internetbankssystem.
Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m.
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, redovisningsekonom
Kristina Arvidsson, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist,
ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus
Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Forsberg, ekonomiassistent Iliana Stanislawska,
ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Eva Andersson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera
medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen
eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser.
Överföring av medel mellan kommunens konton
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, redovisningsekonom
Kristina Arvidsson, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist,
ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus
Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Forsberg, ekonomiassistent Iliana Stanislawska,
ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Eva Andersson.

Sammanträdesprotokoll
Ordförandeberedningen
2018-01-25
Sida 2 av 2
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i
en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom
centralkonto (s.k. koncernkonto).
Utbetalning av löner m.m.
Systemförvaltare Andréa Karlsson och systemförvaltare Britt Pettersson.
Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska
löneutbetalningar.
Utbetalning av försörjningsstöd
Enhetschef Roger Andersson, socialsekreterare Ida Ljung, socialsekreterare Anna Engl,
socialsekreterare Simon Hagstrand, socialsekreterare Sofia Levander, socialadministratör
Elisabeth Nyguist, socialsekreterare Cecilia Holm, assistent Mia Claesson och assistent
Vivianne Norlin.
Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av
försörjningsstöd från specifikt konto avsett för individ- och familjeomsorgen.

Sammanträdesprotokoll
Beredande utskottet
2018-01-18
Sida 2 av 2
Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Forsberg, ekonomiassistent Iliana Stanislawska,
ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Eva Andersson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i
en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom
centralkonto (s.k. koncernkonto).
Utbetalning av löner m.m.
Systemförvaltare Andréa Karlsson och systemförvaltare Britt Pettersson.
Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska
löneutbetalningar.
Utbetalning av försörjningsstöd
Enhetschef Roger Andersson, socialsekreterare Ida Ljung, socialsekreterare Anna Engl,
socialsekreterare Simon Hagstrand, socialsekreterare Sofia Levander, socialadministratör
Elisabeth Nyguist, socialsekreterare Cecilia Holm, assistent Mia Claesson och assistent
Vivianne Norlin.
Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av
försörjningsstöd från specifikt konto avsett för individ- och familjeomsorgen.

Beredande utskottets beslut
Ärendet är klart för behandling i kommunstyrelsen den 1 februari.

Tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens förvaltning

2018-01-08

Tjänsteskrivelse Bemyndigande att teckna
bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera
konton för ekonomiska transaktioner
Diarienummer 2018/11, löpnummer 55/2018

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-06, § 104, om behörighet att teckna bankkonto,
bankgiro och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas.

Förvaltningens förslag till beslut
Ekonomifunktionen föreslår att nedanstående
Öppnande och avslutande av konton
Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Nina Hagman bemyndigas att träffa
avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och
disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.
Administrera bankkonton och banktjänster
Redovisningsekonom Nina Hagman, redovisningsekonom Kristina Arvidsson, ekonom Ida
Gillerfors, ekonom Aldin Avdic och ekonom Rasmus Gustafsson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening administrera i bankens
internetbankssystem.
Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m.
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, redovisningsekonom
Kristina Arvidsson, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist,
ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus
Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Forsberg, ekonomiassistent Iliana Stanislawska,
ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Eva Andersson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera
medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen
eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser.
Överföring av medel mellan kommunens konton
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, redovisningsekonom
Kristina Arvidsson, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist,
ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus
Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Forsberg, ekonomiassistent Iliana Stanislawska,
ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Eva Andersson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i
en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom
centralkonto (s.k. koncernkonto).
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Utbetalning av löner m.m.
Systemförvaltare Andréa Karlsson och systemförvaltare Britt Pettersson.
Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska
löneutbetalningar.
Utbetalning av försörjningsstöd
Enhetschef Roger Andersson, socialsekreterare Ida Ljung, socialsekreterare Anna Engl,
socialsekreterare Simon Hagstrand, socialsekreterare Sofia Levander, socialadministratör
Elisabeth Nyguist, socialsekreterare Cecilia Holm, assistent Mia Claesson och assistent
Vivianne Norlin.
Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av
försörjningsstöd från specifikt konto avsett för individ- och familjeomsorgen.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-06, § 104, om behörighet att teckna bankkonto,
bankgiro och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas.

Beslutsunderlag

Beslut lämnas till
Ekonomichef

Niklas Anemo
Ekonomichef
Ekonomifunktion
Kommunledningsstab

