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Sammanfattning 
Planprogrammet är en del av det arbete som kommunen bedriver för Ulricehamns framtida 
utveckling i stadskärnan. Syftet med att ta fram ett planprogram är att få ett så brett 
beslutsunderlag som möjligt i ett tidigt skede. Planprogrammet visar hur och var 
tillkommande bebyggelse kan ske med hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden i en täthet 
som möjliggör en levande blandstad. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-19 från samhällsbyggnadschef 
2 Planprogram godkännande Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn 
3 Samrådsredogörelse Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn 
4 Bilagor planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Reviderat planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn daterad  
2018-04-19 godkänns. 
 
Kommunstyrelsen noterar särskilt att planprogrammet ska ses som en inriktning i det 
fortsatta planeringsarbetet för det aktuella området. Frågor kring specifika byggnaders 
utformning och storlek inom området fastställs i framtida detaljplaner och bygglov. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

2018-04-19 

Tjänsteskrivelse godkännande planprogram för 
Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn 
Diarienummer 2016/644, löpnummer 4620/2017 

Sammanfattning 
Planprogrammet är en del av det arbete som kommunen bedriver för Ulricehamns framtida 
utveckling i stadskärnan. Syftet med att ta fram ett planprogram är att få ett så brett 
beslutsunderlag som möjligt i ett tidigt skede. Planprogrammet visar hur och var 
tillkommande bebyggelse kan ske med hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden i en täthet 
som möjliggör en levande blandstad. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderat Planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn daterad 2018-
04-19 godkänns.

Ärendet 
Planprogrammet är en del av det arbete som kommunen bedriver för Ulricehamns framtida 
utveckling av stadskärnan. Avsikten är att programmet ska förmedla kommunens vision och 
intentioner för områdets framtida utveckling. Planprogrammet är framtaget med hänsyn till 
områdets läge i staden och de förutsättningar som finns på platsen, vissa förutsättningar och 
frågor kräver dock närmare utredningar i detaljplaneskedet. 

Målet är att skapa en hållbar stadsdel med blandstadsideal genom att planera för nya 
bostäder, verksamheter, rekreation m.m. Programmet ska främja en långsiktig god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser. Förslaget bidrar till kommunens 
tillväxtmål (27 000 invånare år 2025) genom att skapa förutsättningar för både boende och 
arbetstillfällen. 

Programförslaget skapar möjlighet till goda kommunikationer, attraktiva boende, levande 
näringsliv och innehållsrika publika rum för att främja rörelse och möten mellan människor.  
Dagens stadskärna och gågatan ska utvecklas och förlängas via Marknadsplatsen och vidare 
till Bronäsområdet. Stadens norra entré ska bli mer inbjudande och gröna områden längs 
med Falköpingsvägen och runt Lillsjön ska utvecklas och förstärkas. Den nya blandstaden 
ska ha en tätare bebyggelsestruktur jämfört med nuvarande struktur. Kvarterstruktur med 
slutna eller halvslutna kvarter ska prägla programområdet. Bebyggelsen ska ha stor variation 
i höjd och hålla en hög arkitektonisk kvalitet. 

Handlingarna är en uppdaterad version av samrådshandlingarna. De ändringar som har 
gjorts är utefter vissa yttranden som inkom under samrådstiden samt textkomprimering och 
layoutförändringar för att förenkla den grafiska kommunikationen.  

Beslutsunderlag 
1 Planprogram godkännande Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn 
2 Samrådsredogörelse Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn 
3 Bilagor planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn 

Beslut lämnas till 
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MEDVERKANDE  
Planprogrammet för Bronäs, Marknadsplatsen 
och entré Ulricehamn har tagits fram av tjänste-
män på planenheten i samråd med tjänstemän 
från miljöenheten, mark och exploateringsenhe-
ten, byggenheten, kultur och fritid samt med det 
kommunala bolaget Ulricehamns Energi AB.

Puck Larsson, planarkitekt
Elin Kajander, planarkitekt
Saba Khosh Khooee, planarkitekt
Sara Nylander, planarkitekt
Ida Sjöberg, planarkitekt

Eva Öhlund, planchef 
Lars Stokka, stadsarkitekt
Mats Kindlund, gatuingenjör 
Emel Tuna, miljöinspektör
Ola Alinvi, miljöinspektör
Pär Norgren, miljöinspektör  
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör
Lena Moritz, kultur- och fritidschef
Lisa Mårtensson, kultursekreterare
Lena Molander, fritidskonsulent
Thomas Brolin, Ulricehamns energi AB

SAMMANFATTNING
Planprogrammet syftar till att förmedla kommunens intentioner 
för en sammanhållen utveckling av området. Intentionen är att 
skapa en levande blandstad med möjlighet till goda kommunika-
tioner, attraktiva boenden, levande näringsliv och innehållsrika 
publika rum som främjar rörelse och möten mellan människor. 
Dagens stadskärna och gågatan ska utvecklas och förlängas via 
Marknadsplatsen och vidare till Bronäsområdet. Stadens norra 
entré ska bli mer inbjudande och gröna områden längs med Fal-
köpingsvägen och runt Lillsjön ska utvecklas och förstärkas.

Intentionen är att skapa en ny blandstad med en tätare bebyg-
gelsestruktur jämfört med befintlig struktur. Kvarterstruktur 
med slutna eller halvslutna kvarter ska prägla programområdet. 
Bebyggelsen ska ha stor variation i höjd och hålla en hög arkitek-
tonisk kvalitet. 

Diarienummer: 2016/644
Upprättad: 2017-05-09
Reviderad: 2018-05-03
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VARFÖR ETT PLANPROGRAM?
Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett plan-
program behöva tas fram för att utreda förutsätt-
ningar och visioner för det område som ska plan-
läggas. Syftet med att ta fram ett planprogram är 
att i ett tidigt skede få ett så brett beslutsunderlag 
som möjligt. Ofta berörs många olika sakägare av 
programförslaget. Dessa får möjlighet att påverka 
förslaget genom att lämna synpunkter under pro-
gramprocessen. 

Genom att ta fram ett planprogram för Bronäs, 
Marknadsplatsen och entré Ulricehamn tar Ulri-
cehamns kommun ett helhetsgrepp i planeringen 
av området. Planprogrammet visar hur och var 
tillkommande bebyggelse kan ske med hänsyn till 
vatten, natur- och kulturvärden i en täthet som 
möjliggör en levande stadsdel.

Detta planprogram är en del av det arbete som 
kommunen bedriver kring Ulricehamns framtida
utveckling av stadskärnan. Ulricehamn är en attra-
ktiv och expansiv stad i vilken det finns en stor 

efterfrågan på bostäder. Avsikten är att planpro-
grammet ska fungera som ett gemensamt underlag 
för inblandade aktörer. Planprogrammet ska ge 
Ulricehamns centrum verktygen för att växa och 
utveckla sin attraktionskraft som lokalt centrum i 
linje med kommunens översiktsplan. 

Syfte och mål

Det övergripande syftet med planprogrammet är 
att beskriva omvandlingen av ett nuvarande indu-
stri- och verksamhetsområde till ett blandstads-
område. Syftet är att utifrån en politisk viljein-
riktning förmedla en helhetsbild av en möjlig 
stadsutveckling för att skapa goda förutsättningar 
för en optimal markanvändning. 

Målet med den nya stadsdelen är att skapa en 
blandstad i centrum genom att planera för nya 
bostäder, verksamheter, service och rekreation. 
Planprogrammet ska möjliggöra utveckling av en 
god bebyggd miljö med en hög boende- och 
arbetsplatstäthet samt verka för verksamhetslo-

INTRODUKTION

kaler och aktiva bottenvåningar. Det ska skapas 
möjlighet till offentliga mötesplatser och stråk för 
alla invånare. Förtätning av stadsdelen ska pla-
neras med hänsyn till riksintressen och på ett bra 
sätt förstärka dess positiva värden.

Vision

Visionen är att den nya stadsdelen ska innefatta 
möjlighet till goda kommunikationer, attraktiva 
boenden, levande näringsliv och innehållsrika
publika rum. Den nya blandstaden ska vara 
både varierande och spännande i gestaltning och 
funktion för att främja rörelse och möten mellan 
människor. 



Process

Enligt plan och bygglagen gäller samma regler för 
samråd vid ett planprogram som en detaljplan. 
Planprogrammet ställs ut för samråd, under sam-
råder kan olika aktörer och allmänheten yttra sig 
rörande samrådsförslaget. Yttranden sammanställs 
i en samrådsredogörelse och planprogrammet kan 
justeras utifrån inkomna yttranden. Därefter kan 
planprogrammet godkännas av politiken. Hänsyn 
ska tas till planprogrammet vid kommande detalj-
planer och fungera som ett vägledande dokument. 
Däremot är planprogrammet, till skillnad från 
detaljplaner, inte ett juridiskt bindande dokument. 

Samrådshandlingarna för planprogram för stads-
utveckling i Bronäs, Marknadsplatsen och entré 
Ulricehamn ställdes ut på samråd 19 juni – 5 
augusti 2017. Handlingarna du nu har i din hand 
är en uppdaterad version av samrådshandlingarna. 
Ändringar har gjorts utefter vissa samrådsyttran-
den, dokumentet har även textkomprierats och 
layoutfrändrats för att förenkla den grafiska kom-
munikationen. 
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INLEDNING

DISPOSITION I DOKUMENTET
Planprogrammet för Bronäs, Marknadsplatsen 
och entré Ulricehamn har uppförts med visio-
nen i fokus. Således presenteras programför-
slaget tidigt i dokumentet. Efter att förslaget 
presenterats i sin helhet presenteras planering-
sunderlag i form av tidigare ställningstagande 
samt platsens förutsättningar. Om läsaren 
upplever något oklart eller inte har tillräcklig
lokalkunskap om platsen kan hen bläddra 
framåt i dokumentet för att få mer informa-
tion.

PLANUPPDRAG

PLANPROGRAM

SAMRÅD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

DETALJPLANER

SAMRÅD REDOGÖRELSE GRANSKNING GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDE LAGA KRAFT

GODKÄNNANDE

Merparten av kartorna är uppdaterade och karta 
6 är tillagd. Andra figurer från samrådshandling-
arna kan ha tagits bort eller lagts som en bilaga 
då deras syfte i huvuddokumentet inte ansetts 
nödvändig. Samrådsredogörelsen som återger 
inkomna yttranden och kommunens bemötande 
är fristående men en del av planprogrammet. 
Till programmet hör också fyra bilagor; 
Bilaga 1 Trafikalstringsanalys
Bilaga 2 Riskhänsyn till miljöfarliga verksamheter 
Bilaga 3 Sanering av förorenad mark 
Bilaga 4 Verktyg för utveckling av ekosystemtjänster
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Historia

Historiskt sett har många funktioner funnits och 
samexisterat inom programområdet. Lilla torget 
och Marknadsplatsen har använts för handel med 
både varor och kreatur. Bronäsområdet har en 
lång historia och kontinuitet som hantverks- och 
fabriksområde. I Bronäsområdet finns bebyggelse 
som vittnar om expansionen kring sekelskiftet 
1900 med en blandning av bostäder, industri och 
hantverk samt den storskaliga industrin och han-
deln under senare delen av 1900-talet. 

Användning av platsen

Programområdet består i norr främst av storska-
liga industri- och verksamhetslokaler. Bostäder, 
handel och service är belägna i anslutning till 
centrum och gågatan i söder. 

PROGRAMOMRÅDET

BRONÄS, MARKNADSPLATSEN OCH ENTRÉ 

ULRICEHAMN

Ulricehamn befinner sig i en expansiv fas och 
målet är att öka befolkningen i kommunen till 27 
000 invånare år 2025. Det ökade trycket på bo-
städer i attraktiva lägen påskyndar omvandlingen 
av centrala verksamhets- och industriområden, 
däribland Bronäsområdet. För att visa på kommu-
nens intentioner med marken har det beslutats att 
ett planprogram ska tas fram för området.

Läge och areal

Programområdet är beläget relativt centralt i norra 
delen av Ulricehamns stad med gynnsamt avstånd 
till servicefunktioner. Området avgränsas av väg 
1704 (gamla riksväg 40) i norr, Lindängsvägen i 
öst, fastigheten Norra Amerika 1 och Lilla torget 
(Grodparken) i söder samt Boråsvägen i väst. Pro-
gramområdet är cirka 30 hektar stort och inne-
fattar 56 fastigheter, 16 är i kommunal ägo, övriga 
fastigheter är privatägda. 

KARTA 1: PLANOMRÅDETS LÄGE I ULRICEHAMN
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PROGRAMOMRÅDET

FOTON FRÅN PROGRAMOMRÅDET IDAG

GRODPARKEN SETT FRÅN VÄST

INDUSTRIBYGGNAD INOM KV. DALTORP

CYKELVÄG LÄNGS FALKÖPINGSVÄGEN

GRODPARKEN SETT FRÅN ÖST

ÄLDRE BYGGNAD INOM KV. TELGELBRUKET

CYKELVÄG LÄNGS BORÅSVÄGEN
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FÖRÄNDRINGSUTSNITT

Illustrationerna visar ett snitt genom nuvarande 
bebyggelse samt en möjlig utveckling av voly-
merna i programområdet. Illustrationen utgår 
från nuvarande marknivåer och är ett exempel på 
hur tillkommande bebyggelse kan förhålla sig till 
varandra. Utformning, utförande och placering av 
byggnader är än inte bestämd och illustrationen 
ska därför ses som ett exempel på hur byggnatio-
nen kan utformas i tvärsnittet.

KARTA 2: TVÄRSNITTETS DRAGNING

SEKTION ÖVER NUTID

VISIONÄR SEKTION ÖVER FRAMTID 

KARTA 2: SEKTIONENS DRAGNING GENOM PROGRAMOMRÅDET 
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ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTA-

GANDEN 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster används som ett verktyg för 
att sätta människans välbefinnande i fokus och 
beskriva samspelet mellan människan, bebyggel-
sen och naturen. Människor i staden är beroende 
av naturen som producerar bland annat mat, rent 
vatten, ren luft, syre och en lagom temperatur. 
Ekosystemtjänster kan delas in i stödjande-, för-
sörjande-, reglerande- och kulturella ekosystem-
tjänster. Ekosystemtjänsterna är livsviktiga och 
naturen ska ses som en levande producent redo att 
serva bland annat oss människor. Klimatföränd-
ringar kan påverka ekosystemtjänsterna och till 
detta behöver hänsyn tas vid all planering. De blå 
och gröna strukturerna förbättrar möjligheterna 
att hantera framtidens klimatutmaningar genom 
de ekosystemtjänster de bidrar med.

Hantering av dagvatten

Lillsjön, Ätran, Grodparken och naturområdet 
längs med Falköpingsvägen samt annan genom-

släpplig mark renar regn- och smältvatten. Ytorna 
kan bidra till att jämna ut flödet från häftiga regn 
som ett led i klimatanpassningen.  

Det är viktigt att Ätrans vegetationsklädda kanter 
behålls gröna för att kapaciteten ska bevaras. Risk 
för översvämning kan minskas med gröna miljöer 
som kan infiltrera och rena vattnet innan det når 
Åsunden. Det kommer även bidra till att hålla 
flödena till Åsunden jämnare. Behovet av vat-
tenrening finns huvudsakligen för att undvika en 
försämrad vattenkvalitet i Åsunden som idag har 
måttlig ekologisk och kemisk status. Dagvattenut-
redningar ska genomföras i detaljplaneskedet. 

Tillgänglighet till vattenområden

Området kring Ätran och Lillsjön kan idag uppfat-
tas som svårtillgängliga därför ska tillgängligheten 
till dessa områden förbättras genom att utveckla 
stråk till och utmed vattendragen. Stråken ska 
utvecklas i samspel med naturen. Det är viktigt 
att behålla värdena från de tre olika ekosystemen 
som finns utmed vattendragen; vattenmiljöerna, 
övergångszonerna och strandskogsmiljöerna. 

Strandskyddets syfte är att skydda miljöerna 
utmed vattendragen och dess tillgänglighet och 
strandskyddet kan därför vara ett verktyg i kom-
mande detaljplaner. 

Risk för höga vattenstånd

Inom stora delar av programområdet finns över-
svämningsrisker. Det ska säkerställas att mark-
nivån kring nya byggnader och gator uppnår 
rätt nivå enligt aktuell översvämningskartering. 
Ny bebyggelse ska utformas och uppföras så att 
översvämmande vatten inte skadar byggnationen. 
Tekniska anläggningar över och under mark ska 
planeras med hänsyn till höjda vattennivåer. Över-
svämningsriskerna och geotekniska frågor behö-
ver hanteras i det fortsatta detaljplanearbetet.
 
Grönområden

Grönområden med flerskiktad vegetation har 
en temperatursänkande förmåga och träd med 
mycket blad eller barr bidrar till rening av luften. 
Sådan vegetation ska därför genomsyra program-
området. Det föreslås en variation av miljöer som 
kan tilltala olika människor och kan nyttjas för 

PROGRAMFÖRSLAG
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olika aktiviteter. En viktig aspekt att ta hänsyn till 
i utformandet av den fysiska miljön är upplevel-
sen av tysta miljöer där rofylldhet och avkoppling 
främjas. Detta kan bidra till att människor känner 
mindre stress i vardagen. 

Gröna kopplingar

Sammanhängande grönytor med växtlighet på 
byggnader såsom takträdgårdar, gröna tak och 
fasader är viktiga på både kvarters- och stadsdels-
nivå för att skapa samband mellan offentlig grön-
ska i planprogrammet samt till närliggande mål-
punkter. Länkar och korridorer mellan befintliga 
och kommande grönområden ska utformas så att 
det bidrar till bättre spridningsvägar för djur och 
växter samt möjliggör för ett kontinuerligt flöde av 
gående och cyklister. 

Gaturummen ska utformas som en del av de gröna 
kopplingarna. Vegetation kan vid större genom-
fartsleder användas som skyddsbarriär mellan 
hårda och mjuka trafikanter.

BEBYGGELSEUTVECKLING
Industriområden i planprogrammet ska på sikt 
avvecklas och ersättas med en ny blandstad. Den 
nya blandstaden ska ha en tätare bebyggelse-
struktur jämfört med nuvarande struktur. Kvar-
terstruktur med slutna eller halvslutna kvarter är 
normgivande i programområdet. Punkthus ska 
undvikas. Bebyggelse ska utformas som en barriär 
mot störningar från kringliggande vägnät för att 
skapa en lugnare miljö. 

Programmet kan generera hög bebyggelse som 
kan innebära svårigheter att skapa goda sol-, 
vind- och luftförhållanden. Höga krav ska ställas 
vid detaljplaneläggning för att säkerställa en god 
bebyggd miljö. Föreslagen bebyggelse förklaras 
mer utförligt i avsnittet för respektive delområde.

Verksamheter och service

Omvandlingen av området kan generera konflik-
ter mellan befintliga och kommande verksamhe-
ter och funktioner. Eventuella konflikter kommer 
att hanteras i respektive detaljplan. Vid fullstän-
dig utbyggnad av programförslaget finns det 

PROGRAMFÖRSLAG

KARTA 3: UTVECKLING AV GRÖNA KOPPLINGAR 
MED FOKUS PÅ GÅENDE OCH CYKLISTER
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behov av lokaler och utomhusmiljöer för kommu-
nal service. Passande lokalisering inom progra-
mområdet behöver utredas vidare. Det pågår en 
utredning om att omlokalisera brandstationen som 
idag är lokaliserad i delområde 2. Om den mest 
lämpliga platsen ligger inom programområdet, 
oavsett delområde, ska plats avsättas för rädd-
ningstjänstens behov.

Kulturarv

Riksintresse för kulturmiljövård och dess kultur-
miljövärdena ska bevaras, förstärkas och utvecklas 
vid uppförande av ny bebyggelse. Detta ska uppnås 
genom att hänsyn tas till befintliga värden och att 
ny bebyggelse inspireras av det befintliga arkitek-
toniska formspråket. Det existerar specifika bygg-
nader och arkitektoniska uttryck som inte innefatt-
as i riksintresset men som ändock har värden som 
ska uppmärksammas i fortsatt planering. 

Orienterbarhet och siktlinjer

För att skapa orienterbarhet inom programområ-
det ska siktlinjer mot vattendragen och skidbacken 
förstärkas. 

Stråk och målpunkter

För att rekreativa aktiviteter ska kunna äga rum i 
programområdet krävs en väl sammanhängande 
struktur av områden, stråk och platser som är till-
gängliga för människor. Intentionen är att gågatan 
ska förlängs via Marknadsplatsen och in i den nya 
stadsdelen. Programområdet ska innefatta olika 
attraktiva målpunkter (mötesplatser) såsom caféer, 
en solig trappa och gröna naturmiljöer. Offentlig 
konst ska uppföras inom programområdet. Konst 
kan fungera som en målpunkt, vara identitetsska-
pande och bidra till orienterbarhet i staden.

Det är angeläget att utveckla park och naturom-
råden när staden förtätas. Upplevelsen av att det 
är nära mellan aktiviteter och boende är en viktig 
trivselfaktor vid urbant boende och ska därför 
beaktas i området. I programområdet finns grön-
områden som inte fullt utnyttjas idag. Målsätt-
ningen är att kunna utnyttja grönområden för att 
koppla av, leka och motionera under alla årstider. 
Områdena ska utvecklas till goda och stimulerande 
livsmiljöer. 

PROGRAMFÖRSLAG

KARTA 4: SIKTLINJER INOM OCH GENOM OMRÅDET
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Trygghet

Platsers utformning påverkar upplevelsen av den 
fysiska miljön vilket i sin tur kan påverka männ-
iskors upplevelse av trygghet, hälsa och välbefin-
nande. En upplevelse av trygghet uppstår när det 
finns ett samspel mellan inne och ute vilket i sin tur 
bidrar till liv, rörelse och delaktighet. Entréer bör 
därför placeras ut mot de publika rummen för att 
skapa trygghet och för att platserna och stråken 
ska bli livligare. Verksamheter bör inrymmas i 
bottenvåningarna för att skapa trygghet och rörelse 
under dagtid. En genomtänkt ljussättning kan 
också fungera som en trygghetsskapande åtgärd. 

GATOR OCH TRAFIK
Gång- och cykelvägar 

Fotgängare och cyklister prioriteras inom planom-
rådet, gång- och cykelstråk ska utvecklas för att 
binda samman området med övriga delar av sta-
den. Längs infartsvägarna till staden ska separata 
gång- och cykelvägar bibehållas och utvecklas med 
trafiksäkra övergångar. Möjliga gångfartområden 
ska utredas i detaljplaneprocessen.

Gatunät och trafik
Trafikförsörjning till och från området sker via 
Boråsvägen och Falköpingsvägen. Dessa gator är 
tillfarts- och genomfartsvägarna vilket bidrar till 
krav på framkomlighet. Utfarter till dessa vägar 
bör regleras tydligt och vara sparsamma utifrån 
säkerhetsaspekter. Entrén till Ulricehamn via Fal-
köpingsvägen bör utformas som en parkväg utan 
synliga diken där vägen och omkringliggande natur 
ligger på samma nivå. Vidare utformningsförslag 
finns i Entré Ulricehamn (2011). 

Trafiksituationen gällande cirkulationsplatserna, 
del av Falköpingsvägen och södra delen av Bor-
åsvägen ses över i en pågående utredning. Utred-
ningarna baseras på två alternativa förslag och 
planeras att färdigställas under sommaren 2018. 
Utgångspunkten är att befintligt gatunät ska behå-
llas men gatunätet i kvartersområden kommer 
utredas i detalj i ett senare skede.

Kollektivtrafik
Befintliga busshållplatser i området ska utvecklas 
utifrån säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Insat-

PROGRAMFÖRSLAG

ser för att främja kollektivtrafik bör genomföras i 
samarbete med Västtrafik vid genomförandet av 
planprogrammet. 

Parkering 
Vid exploatering inom programområdet ska par-
keringsnormen för Ulricehamns tätort följas. Par-
keringsbehovet för varje fastighet ska lösas inom 
kvartersmark och i största möjliga mån placeras 
under mark för en optimal och effektiv markan-
vändning. Befintliga parkeringsplatser och parke-
ring ovan mark ska kompletteras med vegetation.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Den tekniska försörjningen i programområdet är 
huvudsakligen förlagda i gatorna. I norra delen 
finns ett vattenverk, för området runt vattenverket 
gäller vattenskyddsföreskrifter och en buffertzon 
till ny bebyggelse kan behövas. En återvinnings-
station finns idag vid korsningen Lillsjövägen och 
Dalgatan, ny placering för den samt komplette-
rande återvinningsstationer ses över i nästa skede. 
Vid full utbyggnad av programområdet kan nya 
transformatorstationer behöva uppföras.
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VERKTYGSLÅDAN

Verktygslådan illustrerar möjliga aktiviteter vid 
målpunkterna inom programområdet och används 
för att visa potentiella funktioner för varje mål-
punkt. Intentionen med illustrationsritningen är 
att visa exempel på möjligheten till samnyttjande 
platser med olika karaktärer. 

Möjlighet till kollektivtrafik

Bostadsnära lekmiljö

Plats för samtal

Stadsnära odling

Familjeaktiviteter

Miljöer för interaktivt lärande

Rekreativa samtal

Cykelstråk

Fiske

Vattenaktiviteter

Promenad med hund

Möjlighet till motion

Sola/vila i det gröna

Vandra

Nätverka

Göra affärer

Möjlighet till shopping

Fik och caféer

Äta ute

Blå zon visar aktiviter som är verksamhet- och 
servicebaserade.

Grön zon visar rekreativa utomhusaktiviterer.

Gul zon visar aktiviteter som är relaterade till 
boendemiljön.
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OMRÅDESINDELNING

Programområdet har delats in i 6 delområden 
enligt figuren. Indelningen är baserad på områdets
olika karaktärer och tidpunkt för möjligt genom-
förande. Utvecklingen av området föreslås ske 
söderifrån. Vissa områden kommer utvecklas 
parallellt och överlappa varandra. 

PROGRAMFÖRSLAG

KARTA 5: OMRÅDESINDELNING
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DELOMRÅDE 1

Funktion

Inom kvarteren Norra Amerika och Krämaren pla-
neras det för bostäder och service med möjlighet 
till centrumverksamhet och kontor i gatuplan.
Grodparken och Lilla torget föreslås utvecklas till 
en målpunkt för den gröna infrastrukturen och 
rörelsestråket i planprogrammet. Platsen kan 
utvecklas till en mötesplats där grönska integre-
ras med andra funktioner såsom uteserveringar, 
sittplatser och utrymmen för evenemang. Det cen-
trala läget skapar goda möjligheter för ett flöde av 
människor och rörelse. I detaljplanering ska Grod-
parken och Lilla torget behandlas som en enhet 
för att utveckla platsen till en attraktiv mötesplats. 
Inom kvarteren Osdal och Tullen föreslås centrum-
verksamhet och kontor med möjlighet till bostäder. 
Drivmedelstationen föreslås avvecklas och ersättas 
med nämnda verksamheter. 

Funktionerna i området kräver en god byggd miljö 
med goda kommunikationer. Trafiksituationen gäl-
lande cirkulationsplatserna och södra delen av Bor-

åsvägen ses därför över i en pågående utredning 
(april 2018). Boråsvägen och vägarna vid Grod-
parken kommer att behöva anpassas till de nya 
strukturerna i området. Möjligheten till att skapa 
gångfartområden inom delområdet ska beaktas i 
genomförandet av detaljplanerna. Fotgängare och 
cyklister ska prioriteras, avstängning av gator kan 
bli aktuellt.

Kvartersstuktur och byggnadshöjd

Det bör skapas en sammanhängande byggnadsvo-
lym i hela delområdet med slutna eller halvslutna 
kvarter som ett sätt att skapa tysta miljöer. Slutna 

och halvslutna kvarter bidrar till att skapa 
definierade rum, vilket påverkar både upplevelsen 
av rummet och trygghet inom området. Placering 
och höjd på byggnader ska bidra till att förstärka 
siktlinjerna i och genom området. Höjden på bygg-
nader ska varieras och anpassas genom terrasse-
ringför att sammanlänka byggnaderna. 

I kvarteren Krämaren och Norra Amerika ska kvar-
tersstruktur med slutna eller halvslutna kvarter 
skapas för att behålla och utveckla gårdsmiljöerna. 
De västra hörnpartierna mot Grodparken kan med 
fördel höjas och därifrån terrasseras för att möta 
befintlig byggnation. I kvarteret Tullen och Osdal 
ska Sparbankens höjd vara normgivande vid explo-
atering. 

Gestaltning och utformning

Gestaltning och utformning av ny bebyggelse ska ta 
hänsyn till de befintliga arkitektoniska formsprå-
ken utan att bli enformig. Ett sammanhang kan 
skapas genom att knyta ihop kvarter med hjälp av 
gestaltning. Harmonisering med befintliga bygg-
nader och förstärkning av kulturmiljön är av stor 
vikt i hela delområdet. Byggnaderna ska utformas 

PROGRAMFÖRSLAG - DELOMRÅDE 1

Bostäder/centrumverksam-
het/kontor/små service
Handel/kontor/service/parke-
ring med möjlighet till bostäder

Park/rekreation

GRODPARKEN

KRÄMAREN

NORRA AMERIKA 

OSDAL

TULLEN

Delområdesgräns
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med variation och detaljnivån ska anpassas till 
kringliggande byggnader med arkitektoniska 
värden. Det är viktigt att fasadssättning förstärker 
och kompletterar befintliga material och detaljer. 
Fasadmaterial är lämpligast i en kombination av 
trä och puts. Taken på tillkommande byggnader 
ska också utformas med hänsyn till de befintliga, 
därför är sadeltak och brutet tak i olika variatio-
ner att föredra. Platta tak, sågtak, motfallstak och 
välvt tak bör undvikas. Takterrasser för att nyttja 
vyn mot Åsunden kan med fördel uppföras men 
bör inte ta upp hela takytan.

Målpunkter

Intentionen är att två målpunkter ska finnas inom 
delområdet, Grodparken och Marknadsplatsen. 
Grodparken ska vara en målpunkt där invånare 
och besökare vill vara. Parken ska vara flexibel och 
kunna erbjuda en stor variation av aktiviteter. Slå 
dig ner på en bänk med en bra bok, ta en kaffe på 
en av uteserveringarna som kantar parken eller 
medverka i kulturella aktiviteter. Marknadsplat-
sens huvudsyfte ska vara verksamhet- och service-
baserat. Där kan du båda jobba, shoppa och äta!

PROGRAMFÖRSLAG - DELMORÅDE 1
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DELOMRÅDE 2
 
Funktion

Inom området är intentionen att tillskapa möjlig-
heter för centrumverksamhet, kontor och service. 
Den gröna kilen längs Falköpingsvägen ska beva-
ras och utvecklas i samspel med trafikmiljön. Tra-
fiksituationen gällande cirkulationsplatser ses över 
i en pågående utredning (april 2018). Viss kvar-
tersmark kan komma att tas i anspråk till följd av 
förbättringsåtgärder kopplade till trafiklösningen. 

Kvartersstruktur och byggnadshöjd

En sammanhängande byggnadsvolym med slutna 
eller halvslutna kvarter ska skapas inom området 
då det bidrar till att skapa tysta miljöer och defi-
nierade rum. Bebyggelsen i området ska variera 
från 2 upp till 5 våningar och kan gå upp till 7 
våningar i enstaka fall. Placering och höjd på bygg-
nader ska bidra till att förstärka siktlinjerna i och 
genom området.

En variation i byggnadshöjd inom området behövs 
för att skapa trygga och attraktiva miljöer. För att 
den mänskliga skalan inte ska gå förlorad är det av 
stor vikt att det finns ett samspel mellan gaturum-
mens utformning och byggnadshöjderna. 

Gestaltning och utformning

Gestaltningen och utformningen av bebyggelsen 
ska bidra till att skapa en positiv entré och ett 
första intryck av Ulricehamns stadskärna. Fasad-
material bör vara en kombination av trä, tegel och 
puts och taklandskapet ska utformas med omsorg, 
platta tak bör undvikas.

PROGRAMFÖRSLAG - DELOMRÅDE 2

Handel/kontor/ser-
vice/parkering med 
möjlighet till bostäder

Park/rekreation
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PROGRAMFÖRSLAG

FIGUR 1

FIGUR 2

FIGUR 3

FIGUR 4 FIGUR 5

REFERENSBILDER - DELOMRÅDE 1 & 2
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DELOMRÅDE 3

Funktion

Den huvudsakliga funktionen i området ska vara 
bostäder med möjlighet till aktiva gatuplan för 
centrumverksamhet och service. 

Kvartersstruktur och byggnadshöjd

Som ett sätt att skapa tysta miljöer och definierade
rum bör det skapas sammanhängande kvarters-
strukturer. Kvarteren i området ska utformas med 

PROGRAMFÖRSLAG - DELOMRÅDE 3

passager, placering och höjd på byggnader ska 
bidra till att förstärka siktlinjerna i och genom
området. Intentionen är att byggnationen ska 
vara hög men omväxlande med variation från 2 
våningar upp till 10 våningar. Längs med Falkö-
pingsvägen bör högre byggnader uppföras och 
lägre mot Boråsvägen och Ätran. En variation i 
byggnadshöjd inom området behövs för att skapa 
trygga och attraktiva miljöer. För att den mänsk-
liga skalan inte ska gå förlorad är det av stor vikt 
att det finns ett samspel mellan gaturummens 
utformning och byggnadshöjderna. 

Avsteg gällande höjd kan motiveras vid enstaka 
fall. Hörnpartierna i kvarteren utmed Falköpings-
vägen kan vara lämpliga platser. Om avsteg i höjd 
ska göras krävs att byggnationen bidrar till att 
skapa en hållbar stadsdel och tillför andra värden 
än vad som är möjligt vid lägre bebyggelse. Vid 
uppförande av högre byggnation är det också vik-

tigt med en hög arkitektonisk kvalitet och hänsyn 
till människors upplevelse av rummet.

Gestaltning och utformning

Gestaltningen och utformningen av bebyggelsen 
ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet och bidra 
till att skapa en positiv entré till staden. I området 
ska det vara ett sammanhängande formspråk med 
huvudsakligen puts, trä och tegel som fasadma-
terial. Genom en variation i höjd kan vyer mot 
Åsunden framhävas. Taklandskapet ska utformas 
med omsorg, platta tak bör undvikas. 
 

Bostäder/centrum-
verksamhet/kontor/
små service
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Målpunkter

Inom delområdet ska en målpunkt utvecklas. Plat-
sen ska erbjuda bra möjligheter till lek, rekreation 
och möten. Hit kan du promenera med familjen, 
slå er ner och spela en omgång kortspel på de 
gemensamma sittytorna och sedan ta bussen till 
annan plats i kommunen.

PROGRAMFÖRSLAG - DELOMRÅDE 3
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PROGRAMFÖRSLAG - DELOMRÅDE 4

DELOMRÅDE 4 
 
Funktion

Natur och rekreation är huvudsakliga funktioner i 
området som ska bevaras och utvecklas för att ska-
pa ett attraktivt, aktivt och tillgängligt grönt områ-
de. Hänsyn ska tas till naturområdet vid utveckling 
av befintligt verksamhetsområde och vid uppfö-
randet av ny bebyggelse. Ny bebyggelse får endast 
uppföras i begränsad omfattning, inom delområdet 
finns en möjlig utredningsplats för ny brandstation 
utpekad. Området längs med Ätran och Lillsjön 
kan med fördel utvecklas till en naturpark med 
stor artrikedom. Här bör naturen få dominera 
samtidigt som människan bör få god tillgänglighet. 
Området är viktigt för den biologiska mångfalden 
och därmed flertalet ekosystemtjänster. 

Kvartersstruktur och byggnadshöjd

Bebyggelsen inom området ska vara sparsam och 
koncentreras ytmässigt. Byggnaderna ska utgöra 
en bra övergång mot intilliggande tätare bebyggel-
se och ska anpassas till grönskan. Det kan bland 
annat göras genom gröna väggar, sedumtak och 
naturliga material. 

Gestaltning och utformning

Fokus vid gestaltning av parkytor och grönytor ska 
ske med fokus på att tillgängliggöra området för 
allmänheten. Artrikedom och variation i grönskan 
kan med fördel förstärkas. Vid utvecklingen längs 
Ätran ska stråken samspela med naturen för att 
möjliggöra en rik biologisk mångfald. Falköpings-
vägens nuvarande gång- och cykelväg ska behållas 
och en ny ska tillskapas på östra sidan. Existerande 
gång- och cykeltunneln under Falköpingsvägen ska 
bli tryggare genom belysning.

Målpunkter

I delområdet ska en målpunkt utvecklas med 
fokus på utevistelse. Naturområden och parker 
fungerar som mötesplatser över generations-, 
klass- och kulturgränser. Målpunkten ska kunna 
användas i undervisningssyfte vilket kan generera 
i ökad förståelse och ansvar för miljön. Miljöer 
som möjliggör naturpedagogik är särskilt viktigt 
i närheten till skolområden. Snöra på dig skorna 
och ta en löptur längs med Ätran, andas ut i gräset 
och möt sedan upp en kompis för en fika.

Handel/kontor/service/parke-
ring med möjlighet till bostäder

Park/rekreation
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PROGRAMFÖRSLAG 

FIGUR 6

FIGUR 11FIGUR 7

FIGUR 8

FIGUR 9

FIGUR 10

REFERENSBILDER - DELOMRÅDE 3 & 4
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DELOMRÅDE 5
 
Funktion

Den huvudsakliga funktionen i området ska vara 
bostäder med aktiva gatuplan för centrumverk-
samhet och service.

Kvartersstruktur och byggnadshöjd

Som ett sätt att skapa tysta miljöer och definie-
rade rum ska sammanhängande kvartersstruk-
turer uppföras. Kvarteren ska innefatta passager, 
placering och höjd på byggnader ska bidra till 

att förstärka siktlinjerna i och genom området. 
Byggnadshöjderna ska vara lägre utmed Ätran och 
mot Lekstaden, bebyggelsen ska terrasseras från 2 
våningar upp till 5 våningar. I norra delen av del-
området kan bebyggelse tillåtas upp till 7 våningar 
och terrasseras upp till 11 våningar i enstaka fall. 
Om avsteg i höjd ska göras krävs att byggnationen 
bidrar till att skapa en hållbar stadsdel och tillför 
andra värden än vad som är möjligt vid lägre 
bebyggelse. Vid uppförande av högre byggnation 
är det också viktigt med en hög arkitektonisk 
kvalitet och hänsyn till människors upplevelse av 
rummet. För att den mänskliga skalan inte ska 
gå förlorad är det därför av stor vikt att det finns 
ett samspel mellan gaturummens utformning och 
byggnaders höjder.

Gestaltning och utformning

Gestaltning och utformning ska hålla en hög 
arkitektonisk kvalitet. Fasadmaterialet ska vara 
varierat och knyta an till uppförda byggnader i 
delområde 3. I området ska det vara ett samman-
hängande och intressant formspråk, taklandska-
pet ska utformas med omsorg.

PROGRAMFÖRSLAG - DELOMRÅDE 5

Målpunkter

I delområdet ska en målpunkt utvecklas. Platsen 
ska möjliggöra för möten mellan människor. Du 
går med hunden på en promenad och stöter ihop 
med din kollega. Ni planerar för en gemensam 
cykeltur och picknick senare under dagen. 

Bostäder/centrumverksam-
het/kontor/små service

Handel/kontor/service/parke-
ring med möjlighet till bostäder

Park/rekreation

Delområdesgräns
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PROGRAMFÖRSLAG

DELOMRÅDE 6
 
Funktion

Inom delområde 6 ska den huvudsakliga funktio-
nen vara verksamheter, kontor samt service.
Ett eventuellt framtida stationsläge och utveckling 
av 1704 ska tas hänsyn till i det fortsatta plane-
ringsarbetet. 

Kvartersstruktur och byggnadshöjd

Kvarteren ska innefatta passager, placering och 
höjd på byggnader ska bidra till att förstärka sikt-
linjerna i och genom området. En variation i höjd 
inom området behövs för att skapa trygga och att-
raktiva rum, byggnadshöjder ska generellt anpas-
sas till uppförda byggnader i delområde 5. Bebyg-
gelsen utmed Ätran ska vara lägre och terrasseras 
från 3 våningar upp till 5 våningar. Utmed väg 
1704 är det möjligt att gå upp i höjd om maximalt 
8-11 våningar med vägens nuvarande utformning. 
Om vägens utformning ändras kan förutsättning-
arna för byggnadshöjderna förändras. För att den 

mänskliga skalan inte ska gå förlorad är det av stor 
vikt att det finns ett samspel mellan gaturummens 
utformning och byggnaders höjder.

Gestaltning och utformning

Gestaltning och utformning ska hålla en hög arki-
tektonisk kvalitet med intressanta och nytänkande 
inslag.

Målpunkter

I delområde sex ska en målpunkt utvecklas med 
fokus på verksamheter och service. Efter ett 
lyckat lunchmöte på en av områdets restauranger 
springer du in till den lokala skomakaren för att 
klacka om dina skor. Det har börjat regna och du 
bestämmer dig för att ta bussen hem efter jobbet.

Handel/kontor/service/
parkering med möjlighet 
till bostäder

VÄG 1704

Delområdesgräns
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FIGUR 12 FIGUR 13

FIGUR 14

FIGUR 15

FIGUR 16

REFERENSBILDER - DELOMRÅDE 5 & 6
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FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan 

I den gällande översiktsplanen för Ulricehamns 
kommun (2015) beskrivs programområdet som 
ett möjligt område för förtätning och stadsutveck-
ling. Bronäs pekas ut som ett viktigt område för att 
möjliggöra byggnation av centrumnära bostäder 
med blandade upplåtelseformer i nya och befint-
liga områden. I området ska det vid utveckling 
eftersträvas god tillgänglighet mellan bostäder och 
grönområden. 

Höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan som pla-
neras mellan Stockholm och Göteborg kan påverka 
Ulricehamns utveckling beroende på dess drag-
ning. Ulricehamns kommun har föreslagit 
alternativa sträckningar och även pekat ut ett 
utredningsområde för stationsläge och stadsut-
veckling i översiktsplanen vilken är belägen strax 
norr om programområdet. 

Gällande detaljplaner

Inom programområdet finns ett flertal gällande 
detaljplaner, se karta. Detaljplanerna söder om 
cirkulationsplatserna tillåter handel, centrumbe-
byggelse samt bostäder inom kvartersmark. 
Detaljplanerna norr om cirkulationsplatserna 
tillåter huvudsakligen industriändamål. 

KARTA 6: GÄLLANDE DETALJPLANER I OMRÅDET

Gällande detaljplan
1934-04-06 
1935-03-30 
1954-09-17 
1957-03-08  
1957-03-08 
1964-10-27 

1964-11-25.1 
1965-02-24 

70-07-27 
70-07-31 

1980-05-23 
1983-03-14 

1985-02-26.2 
1985-06-25 
1987-07-24 
1987-10-23 

1988-04-20.1 

1990-12-13
1991-12-12 

2002-04-08 
2002-09-19
2006-05-22  

Huvudändamål inom kvartersmark
Allmän plats
Gata
Industri 
(marknadsplatsen) Park eller plantering
(på Bronäs) Industri 
Industri 
Industri och upplagsändamål
Bostäder och handel
Allmän plats
Allmän plats, park och gata
Centrumbebyggelse och handel
Småindustri och allmänt ändamål 
Industri
Småindustri
Service till motortrafiken och bilförsäljning
Industri
Handel (gatukök och kioskverksamhet) 
och parkeringsplatser
Handel
Butiker, servicebostäder samt lokaler för 
vård av sjuka under kortare tid
Industri och gata
Handel
Industri och gata
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sidan av Falköpingsvägen finns yngre tall och 
björk samt stora lövträd. Den biologiska mångfal-
den och områdets karaktär ska bevaras.

Riktlinjer för stadsbyggnad

Riktlinjerna för stadsbyggnad för Ulricehamns 
stad (2017), togs fram med intentionen att fung-
era som ett vägledande dokument för nytillkom-
mande byggnation. Dokumentet belyser specifika 
värden som är viktiga att beakta och tillvarata vid 
utveckling av staden. I dokumentet framställs en 
rad punkter som är användbara vid planering av 
programområdet.

• Lucktomter och mellanrum bör bebyggas.
• Sträva efter att komplettera bostadsområden 

med handel och service.
• Parkering bör ske i underjordiska garage eller 

parkeringshus för att nyttja marken effektivt.
• Alla nya byggnader ska vara energisnåla och 

vara utförda i miljöanpassade material för att 
minimera klimatpåverkan. 

• Byggnader med arkitektur- och kulturhistoris-
ka värden ska bevaras. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG

är estetiskt tilltalande. Målsättning är att skapa 
en vacker grönyta vid Lillsjön för att förbättra det 
första intrycket vid entrén till staden. Utmed östra 

KARTA 7: GRÖNPLANENS FINGRAR GENOM PLANOMRÅDET

Fördjupad översiktsplan

I Växtplats Ulricehamn (2008) är Bronäs utpe-
kat som stadsutvecklingsområde. Idealet är en 
förtätad blandstad med flerbostadshus, kontor, 
handel och icke störande verksamheter. Utform-
ningen och placering av byggnaderna ska göras 
med eftertänksamhet. Boråsvägen föreslås utfor-
mas som stadsgata med gång- och cykelväg och 
trädplantering. 

Grönplan och skötselplan

Programområdet berörs av kommunens grönplan. 
Grönplanen (2001) redovisar områden med rik 
biologisk mångfald samt ett antal gröna stråk som 
tar sig in i staden som kartan visar. Stadens gröna 
fingrar ska bevaras och förstärkas eftersom de 
är viktiga ur både ekologisk- och rekreationssyn-
punkt. De naturområden med rik biologisk mång-
fald som finns i anknytning till staden ska också 
bevaras. 

Biologiska värden finns i området kring Lillsjön 
och strandskogarna längs Ätran. Miljön utgör en 
entré till staden och det är därför viktigt att den 
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TIDIGARE VISIONSDOKUMENT

Gestaltningsprogram för Bronäs

I Gestaltningsprogrammet för Bronäs (2010) iden-
tifieras området som ett stadsutvecklingsområde 
för attraktiva bostäder. Gestaltningsprogrammet 
föreslår en stadsmässighet längs gatorna, vilket 
ska göras genom att bebyggelsen placeras i direkt 
anslutning till Boråsvägen, Tegelbruksgatan och 
Dalgatan. Enligt programmet ska Bronäs bli en ny 
stadsdel och innehålla blandade funktioner. En 
förskola eller stadsradhus föreslås placeras söder 
om Tegelbruksgatan i anslutning till det södra 
parkområdet.

Gestaltningsprogram för Grodparken

Gestaltningsprogram för Grodparken (2008) 
berör frågeställningar om placering av bebyggelse, 
stadens siluett och taklandskapet, byggnadsmate-
rial och befintlig byggnadshöjd. Grodparken ska 
vara ett livfullt grönt stadsrum som ska fungera 
som en mötesplats för alla. Parken ska kantas av 
centrumverksamhet som bidrar till rörelse i strå-
ket mellan Åsunden och stadskärnan. Parkeringar 

• Belysning, ljussättning och offentlig konst ska 
användas för att skapa attraktiva och trygga 
miljöer och mötesplatser.

• Bebyggelse bör anpassas efter markens naturli-
ga förutsättningar. Stadens lutning mot Åsun-
den bör användas vid ny bebyggelse genom 
terrassering. 

• Sikten ner mot Åsunden ska beaktas vid all 
nybyggnation. 

• Offentliga grönområden bör finnas inom 200 
meter från hemmet. 

• Vid nybyggnation av områden med slutna kvar-
ter bör de olika kvarteren ha en variation vad 
gäller byggnadsvolym och utformning. 

• Innergårdar ska ha en lummig och varierande 
grönska. 

• Bottenvåningar bör erbjuda möjligheter för 
etablering av service och verksamheter.

• Byggnaders fasad bör ligga i kant med gatu-
rummet.  

och biltrafik ska ske på de gåendes villkor och 
som en del av stadsrummet. 

Gestaltningsprogram för Entré Ulricehamn

Gestaltningsprogrammet för Entré Ulricehamn 
(2011) och är avsett att vara vägledande vid 
utbyggnaden av motorvägen och för ett eventu-
ellt stationsläge utmed Götalandsbanan. Målet 
med Falköpingsvägen är att skapa en röd tråd 
som binder ihop Ulricehamnsmotet med staden 
samt utveckla en gradient av ökande stadsmäs-
sighet närmare Marknadsplatsen. Åtgärderna 
som föreslås för detta är att upphöja mittremsa 
med gräs och belysning samt skapa en trädrad 
närmast Marknadsplatsen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG
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RIKSINTRESSEN

Kulturmiljövård 

Kulturmiljövårdens riksintressen utgörs av kultur-
historiska landskap. Dessa ska sammantaget ge en 
generell bild av samhällets kulturhistoriska utve-
ckling. De värden som legat till grund för utpe-
kandet av riksintresset ska skyddas från påtaglig 
skada. Programområdet ligger inom riksintresset 
för kulturmiljövård, Ätrans dalgång [P 49]. Utpe-
kandet grundar sig i att dalgångsbygden haft stor 
betydelse för kommunikationer mellan Syd- och 
Mellansverige. De värden som ligger till grund för 
utpekandet av riksintresset i programområdet är 
medeltida gatunät och torgbildning samt småska-
lig bebyggelse från 1700- och 1800-talen.  

Kommunikation

Riksintresse för framtida järnväg (Götalandsba-
nan) omfattar hela centrala Ulricehamn. I nuläget 
är planeringen av järnvägen oviss. Vid kommande 
detaljplanearbeten inom området ska en uppdate-
ring om planeringsläget för höghastighetsjärnvä-
gen göras.

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG

BEBYGGELSE OCH SERVICE

Bebyggelse

Bebyggelsen inom programområdet består i norr 
främst av storskaliga industri- och verksamhets-
lokaler, vissa byggnader har ett kulturhistoriskt 
värde som visar på den historiska utvecklingen av 
området. Bebyggelsen i södra delen av planområ-
det består huvudsakligen av bostäder och handel. 
Sparbankhuset som byggdes år 1965 är en bygg-
nad med kulturhistoriska värden då den är upp-
förd i en modernistisk arkitekturstil och represen-
terar sin tid. 

Verksamheter och service 

I programområdet finns det bland annat apotek, 
restaurang, varuhandel, livsmedelsbutik, polishus, 
räddningstjänst, veterinär, tandvård, träindustri, 
bilverkstad, småindustri och kontor.    

FOTO AV SPARBANKSHUSET
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GATOR OCH TRAFIK

Gatunät och trafik
Huvudvägnät inom programområdet består av 
Falköpingsvägen, Strandgatan, Boråsvägen och 
Bogesundsgatan. Väg 1704 ligger i direkt anslut-
ning norr om programområdet. Falköpingsvägen 
och Boråsvägen är viktiga kommunikationsstråk, 
de är delar av entrén till Ulricehamn och binder 
samman kommunens södra delar med de nord-
liga. Falköpingsvägen och Boråsvägen är också 
viktiga för kommunikationerna till Jönköping och 
Borås.
 
Gång- och cykelvägar 

I dagsläget följer gång- och cykelnätet i stort sett 
de större vägarnas gatunät. En utbyggnad av gång- 
och cykelväg längs med Boråsvägen mot Villasta-
den har påbörjats. 

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Ulricehamns kommun består av 
busstrafik. Ulricehamns busstationen ligger cirka 
500 meter från cirkulationsplatserna vid Mark-

nadsplatsen. På Falköpingsvägen, 
finns en busshållplats som trafikeras 
av flera linjer. På Boråsvägen finns 
fyra busshållplatser som trafikeras av 
två linjer. 

Parkering

Kommunala parkeringsplatserna 
inom planområdet är belägna på 
Marknadsplatsen, runt Grodparken, 
utmed Boråsvägen söder om cirkula-
tionsplatserna samt utmed Lindängs-
vägen. Övriga parkeringsplatser finns 
på privat mark. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG
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NATUR OCH KULTUR

Naturvärden

Inom programområdet finns flera naturområden 
där det har observerats sårbara, nära hotade och 
sällsynta fågelarter. Det går ett flyttfågelsträck 
genom området där fåglar rastar och häckar. Det 
kan förekomma sällsynta arter och arter som omfa-
ttas av fågeldirektivet. Det finns även tre fridlysta 
kärlvästarter inom området och Ätran utgör en vik-
tig miljö för bland annat fladdermöss, öring och ål.

Nivåskillnader inom programområdet 

Programområdet sluttar i västlig och nordlig rikt-
ning, Lindängsvägen i öster ligger cirka 30 meter 
högre än Åsunden i väster. Grodparken i söder lig-
ger cirka 13 meter högre än norra gränsen väg 1704.   

Geologi och geoteknik

Programområdet består i första hand av svämse-
diment kring vattendraget Ätran. Söder om Ätran 
finns ett område bestående av postglacial lera. 
Områden söder om cirkulationsplatserna består 
mest av isälvssediment. 

En stabilitetskartering (2004) redovisar att det 
finns två olika stabilitetszoner inom programom-
rådet. I områdena kring Ätran och Lillsjön finns 
risk för initiala spontana eller provocerade skred 
och ras. I övriga delar av programområdet finns 
inga förutsättningar för initiala skred eller ras men 
det kan uppstå till följd av stabiliteten i området 
kring Ätran och Lillsjön. En detaljerad stabili-
tetsutredning kan behöva utföras för att fastställa 
markens stabilitet.

Strandskydd

Strandskyddet syftar enligt miljöbalken till att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemans-
rättslig tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. Strandskyddet för Åsunden är 300 
meter och 100 meter för Ätran. I vissa delar av 
programområdet är strandskyddet för närvarande 
upphävt. Kartan visar strandskyddets utbredning 
utan hänsyn till var det idag är upphävt. När en 
detaljplan upphävs återinträder strandskyddet.

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG

KARTA 9: STRANDSKYDD I OCH UTANFÖR PROGRAMOMRÅDET
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Risk för höga vattenstånd

Enligt översvämningskartering för Åsunden, 
yttre Åsunden och Ätran upp till fallet i Vist samt 
Sämsjön (2014) riskerar delar av programområdet 
att översvämmas vid höga flöden. I de områdena 
krävs åtgärder för att tillkommande bebyggelse 
inte ska ligga för lågt.

Vattenskyddsområde 

Programområdet ligger inom primärt och sekun-
därt vattenskyddsområde vilket kräver hänsyn och 
skyddsåtgärder. Schaktning och grävning i mark 
för anläggningsarbeten får inte ske utan tillstånd 
av Miljö- och byggnämnden i Ulricehamns kom-
mun. Schaktningsarbeten och markarbeten på en 
sammanhängande yta som är mindre än 200 m² 
eller underhåll av markledningar omfattas inte av 
tillståndskravet.

KARTA 10: RISK FÖR HÖGA VATTENSTÅND
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STÖRNINGAR

Buller och luftpartiklar

Programområdet är utsatt för trafikbuller och tung 
trafik förekommer, övriga bullerkällor är befintliga 
verksamheter och småindustri. Omfattning och 
påverkan kommer utredas i detaljplaneskedet

Ulricehamns kommun är medlem i Luft i väst 
vilket är ett luftvårdsförbund som kartlägger luft-
föroreningar i Västra Götalands län. Deras beräk-
ningar visar att inga miljökvalitetsnormer gällan-
de luft kommer att överskridas inom kommunen.

Risk

Falköpingsvägen är utpekad som trafikled för 
farligt gods, riskanalyser ska göras i detaljpla-
neskedena för att bestämma skyddsavstånd och 
säkerhetsåtgärder. 

Inom planprogramområdet finns en drivmedel-
station vilken kan ge upphov till risker för männ-
iskors säkerhet till följd av transport av farligt 
gods och hantering av brandfarliga produkter. 

Emissioner från drivmedelsstationer kan påverka 
människors hälsa. Det finns olika aspekter och 
rekommendationer kopplade till skyddsavstånd 
för denna typ av verksamhet, se bilaga 2. Kvarstår 
drivmedelstationen i området ska riskerna och 
skyddsavstånd utredas i detaljplaneskedet.

Förorenade områden

I området har 15 potentiella förorenade områden 
pekats ut av Länsstyrelsen. Det kan finnas ytter-
ligare förorenade områden som inte är utpekade. 
Miljöteknisk undersökning ska utföras i detaljpla-
neskedet. I de fall där uppförande av bostäder inte 
blir ekonomiskt bärkraftigt på grund av sanering av 
förorenad mark kan kommunen ansöka om bidrag 
från Naturvårdsverket för att sanera marken, för 
mer information se bilaga 3.

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG

KARTA 11: RISKKKLASSADE OMRÅDEN
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BEHOVSBEDÖMNING
Enligt 6 kap 11 § i miljöbalken ska kommunen 
göra en miljöbedömning av planer och program 
som upprättas. Planprogrammet är övergripande 
och förutsättningarna varierar då området 
omfattar en stor geografisk yta. Det är därför mest 
lämpligt att behovsbedömningar tas fram vid upp-
rättande av varje detaljplan. En miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) kommer att upprättas om det 
bedöms att en detaljplan kan medföra betydande 
miljöpåverkan avseende miljö, hälsa, hushållning 
av mark och vatten eller andra naturresurser. 

NATUR OCH KULTUR

Ekosystemtjänster 

Planprogrammet bedöms ha en positiv effekter på 
ekosystemtjänster i staden. Förslaget bidrar till de 
nationella miljömålen; begränsad klimatpåverkan, 
frisk luft, levande sjöar och vattendrag och god 
bebyggd miljö. 

Ätran, Lillsjön och miljöerna runtom genererar 
flera positiva ekosystemtjänster. De varierande 
brynzonerna ger utrymme för en rik flora och 

fauna vilket skapar goda livsmiljöer för polline-
rande insekter. Ätran är en grundvattenresurs och 
har ett potentiellt uttag för dricksvatten. Med sitt 
meandrande flöde och vegetationsklädda kanter får 
vattnet en längre transportsträcka och kan renas 
på sin väg mot Åsunden, sträckan bidrar också till 
att utflödet blir jämnare. Även lågområdena kring 
vattendraget är av stor betydelse för den regleran-
de kapaciteten. Regleringen av vattennivåerna i 
Åsunden kan bli ett problem, såväl med risk för 
låga vattennivåer som för översvämningar. 

Industriområden med stor andel hårdgjord yta kan 
få negativ påverkan på dagvattenflödet. Utveckling 
av området kan innebära en mindre andel hård-
gjord yta och en bättre dagvattenhantering. 
Genom att skapa bättre tillgång till grönområden 
och öka grönstrukturen i programområdet kan 
ekosystemtjänster som bidrar till ett bättre lokal-
klimat, hälsa, rekreation och naturupplevelser 
förbättras och utökas. Genom att bibehålla och 
tillskapa byggnader som speglar tidsandan samt 
utveckla mötesplatser inom området kan de sociala 
och kulturella ekosystemtjänsterna förbättras.

KONSEKVENSER

Riksintresse för kulturmiljövård 

Programförslaget anses inte ha någon negativ 
påverkan på riksintresse för kulturmiljön. Ätrans 
dalgång klassas som riksintresse för kulturmiljö-
vård och utgör en kulturell ekosystemtjänst. Riks-
intresset är baserat på upplevelselandskapet kring 
den mångtusenåriga samfärdsleden som fungerade 
som äldre tiders transportled via vatten, i detta fall 
Ätrans vattensystem. Det planerade stråket utmed 
Ätran kan förstärka riksintresset i och med dess 
fortsatta funktion som led längs vattnet.

Naturmiljö och rekreation

Programmet berörs inte av riksintresse för natur-
vård. Inom programområdet finns ett grönområde 
med rik biologisk mångfald längs med Falköpings-
vägen. Detta område avses att bevaras, utvecklas 
och tillgängliggöras för allmänheten.

Ätran ger goda möjligheter för att skapa rekrea-
tionsmöjligheter. Tillskapandet av ett gång- och 
cykelstråk längs med Ätran kan bidra till ett konti-
nuerligt flöde av gående och cyklister. 
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FORTSATT ARBETE
När planprogrammet och tillhörande samrådsre-
dogörelse har godkänts av politiken kan arbetet 
med framställning av detaljplaner påbörjas. 
Detaljplanerna ska förhålla sig till de riktlinjer 
som har framförts i planprogrammet. Om avsteg 
från planprogrammet sker ska dessa tydligt förkla-
ras och motiveras i planbeskrivningen. 

Om detaljplanerna uppförs med ett standardförfa-
rande framställs en samrådshandling som skickas 
ut till berörda vilka kan yttra sig om handlingarna.
Efter samrådet sammanställs yttranden i en sam-
rådsredogörelse i vilken det förtydligas om yttran-
den beaktas eller ej. Eventuella förändringar
revideras därefter in i handlingarna och en 
granskningshandling framställs. Även gransk-
ningshandlingarna ställs ut för granskning och 
berörda får återigen inkomma med yttranden på 
handlingarna. Efter granskningstiden får endast 
små förändringar göras innan de skickas upp till 
antagande hos politiken, därefter kan detaljplanen 
träda i laga kraft. 

Strandskydd 

I takt med nya detaljplaner tas fram kommer kom-
munen att pröva om strandskyddet ska gälla inom 
planområdet. 

Stadsbild 

Omvandling av det befintliga industriområdet till 
en blandstad med fokus på bostäder enligt försla-
get kommer att förändra stadsbilden. Kommunen 
ser möjligheter att vid exploatering av området 
skapa en attraktiv stadsbild med hjälp av god arki-
tektur och gestaltning.

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att majoriteten av områ-
det fortsätter att vara och utvecklas som ett indu-
striområde i enlighet med gällande detaljplaner 
vilket kan medföra olägenheter för kringliggande 
områden med andra funktioner och syften. Kon-
sekvensen av ett nollalternativ, där utvecklingen 
av området inte går i linje med vad planprogram-
met föreslår, innebär att möjligheterna att skapa 
en god bebyggd miljö där människor kan bo och 

leva minskar. Kommunens mål om att bli 27 000 
invånare år 2025 försvåras.  

Vid ett nollalternativ finns även risk att utveckling 
av området sker sporadiskt vilket kan påverka 
stadsbilden negativt. Möjlighet till en samman-
hängande blandstad med koppling till kringlig-
gande områden minskar om det inte finns en aktiv 
och genomtänkt stadsplanering.

KONSEKVENSER
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Samrådets genomförande  
Planprogram för Stadsutveckling i Bronäs, Marknadsplatsen och entré Ulricehamn har varit 
föremål för samråd enligt 5 kap. 6–17 § PBL under tiden 2017-06-19 till 2017-08-05. 
Samrådshandlingar och underrättelse har sänts till berörda sakägare, kommunala och 
statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i stadshuset 
utställningshall, på Miljö- och samhällsbyggnads på Höjdgatan 3, samt på kommunens 
hemsida www.ulricehamn.se.  

Ett allmänt informationsmöte ägde rum i Stadshuset 2017-07-04.  

Under samrådstiden har elva (11) skrivelser inkommit samt två (2) efter avslutad samrådstid. 
Yttrandena sammanfattas och kommenteras nedan.  

Handlingarna skickas till Kommunstyrelsen i Ulricehamn för slutgiltigt antagande av 
planprogrammet. 

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

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

Övriga 
5. BRF Haren 1 
6. ByggArvid AB 
7. Jehovas vittnens sammankomsthall Ulricehamn 
8. Skanova AB 
9. Stig Holmfors Dödsbo 
10. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
11. Ulricehamns Servicestation AB 

 

Försent inkomna yttranden 
12. ByggArvid AB 
13. Cortina & Käll 

 

http://www.ulricehamn.se/
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Sammanfattning och förslag till ändringar 
 

Statliga verk och myndigheter 

 Lantmäteriet 
 Inga synpunkter. 

 Länsstyrelsen 
 Bullersituationen behöver utredas för hela området och speciellt vid 

Falköpingsvägen. En översiktlig bullerutredning i ett tidigt skede ger ett 
bättre underlag kring hur bebyggelsen bäst kan placeras och utformas för att 
skapa så bra bostadsmiljöer som möjligt ur bullerhänseende.  
Kommentar: Beaktas. Bullerutredningar ska genomföras i tidigt skede av 
arbetet med detaljplanerna inom planprogrammet.  
 

 Tekniska och ekonomiska förutsättningar och konsekvenser av förorenade 
områden behöver beskrivas i en rimlighetsbedömning. 
Kommentar: Noteras. Ett förslag på ekonomisk lösning för sanering av 
förorenade områden har adderats bilagts handlingarna. En 
konsekvensbeskrivning tas fram i detaljplanearbetet. 
 

 ”Planprogrammet bör innehålla resonemang kring hur översvämningsrisken ska 
hanteras. Kartunderlaget bör visa tydligt vilka områden som är utsatta för 
stigande vattennivåer.” 
Kommentar: Beaktas. Hantering av översvämningsrisken beskrivs under 
övergripande ställningstaganden. Mer detaljerad hantering sker i 
detaljplaneskedet. Kartunderlag över risk för höga vattenstånd har uppdaterats 
och förtydligats.  
 

 Miljökvalitetsnorm för vatten får inte påverkas negativt. Dagvattenutredningar 
bör genomföras för att pröva tänkbara åtgärder för att rena dagvatten. 
Kommentar: Beaktas i detaljplanearbetet. 
 

 Planprogrammet berör översiktliga naturvärden på ett bra sätt. Mer detaljerade 
inventeringar och utredningar behöver genomföras för att säkerställa tillräckligt 
kunskapsunderlag. 
Kommentar: Beaktas i detaljplanearbetet. 
 

 ”En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande 
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det 
svårt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.” 
Kommentar: De flesta utredningar kommer genomföras i detaljplanearbetet. 
Därför kommer programinnehållets förhållande till nuvarande miljötillstånd och 
gällande miljömål inte beskrivas i planprogrammet utan först i respektive 
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detaljplan. 

 Trafikverket 
 Bebyggelsefritt avstånd till statlig väg behöver säkerställas. 

Kommentar: Beaktas i detaljplanearbetet.  
 

 En översiktlig bullerkartering i planprogrammet hade underlättat för framtida 
bostadsplanering 
Kommentar: Noteras. Bullerutredningar kommer att genomföras i ett  
tidigt skede av arbetet med detaljplanerna inom planprogrammet.  
 

 En lokaliseringsbedömning (flyghindersanalys) behöver generellt genomföras för 
byggnader som överskrider 20 meter. 
Kommentar: Beaktas i detaljplanearbetet. 
 

 En översiktlig riskanalys bör ingå i planprogrammet. 
Kommentar: Noteras. En riskanalys för hela programområdet bedöms vara för 
omfattande för den kvalitet som efterfrågas av kommunen. Därför bör 
riskanalyser tas fram i detaljplaneskedet för berörda fastigheter. 
 

 En trafikutredning inkluderande trafikalstringsanalyser och prognostiserat 
trafikflöde till år 2040 bör läggas till i planprogrammet. 
Kommentar: Beaktas. Trafikalstringsanalyser har bilagts till programmet. En 
översiktlig trafikutredning påbörjas parallellt med revideringen av 
planprogrammet men avslutas först efter färdigställandet av revideringen.  

 

Kommunala bolag, styrelser m.fl.   

 Ulricehamns Energi 
 Inga synpunkter. 

Övriga 

 BRF Haren 1 
 Våningsantalet och byggnadshöjden i delområde 3 bör ses över/anpassas för att 

inte skapa en veritabel vägg och förstöra utsikten för boende i BRF Haren 1. Lägre 
byggnader om 3–5 våningar i kombination med måttsatt maximal byggnadshöjd 
föreslås. 
Kommentar: Noteras. Ett förtydligande av kvartersstrukturen har reviderats i 
planprogrammet. Intentionen är att byggnationen inom delområde 3 ska vara hög 
men varierad med variation från 2 våningar upp till 10 våningar. För att motverka 
att byggnationen upplevs som en barriär är det av stor vikt att det finns 
genomsläpp i kvartersstrukturen i form av siktlinjer och passager. För att den 
mänskliga skalan inte ska gå förlorad är det av stor vikt att det finns ett samspel 
mellan gaturummen utformning och byggnadshöjder. 
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 Föreslagen bebyggelse innebär en trafikökning som innebär att de boende i BRF 
Haren 1 utsätts för ökade störningar i form av buller och luftburna partiklar. 
Planprogrammet saknar utredningar om dagens buller och partikelförhållanden 
och planförslagets påverkan rörande dessa aspekter. Genomförandet av 
planprogrammet får inte försämra bullersituationen och luftkvalitet för de 
boende. 
Kommentar: Noteras. Bullerutredningar tas fram i detaljplaneskedet när 
förslag på kvartersstruktur har framtagits. Ett dokument innefattande 
trafikalstringsanalyser och prognostiserat trafikflöde till år 2040 har bilagts till 
programmet. Ulricehamns kommun är medlem i Luft i väst vilket är ett 
luftvårdsförbund som kartlägger luftföroreningar i Västra Götalands län. Deras 
beräkningar visar att inga miljökvalitetsnormer gällande luft kommer att 
överskridas inom kommunen. 

 ByggArvid AB 
 ByggArvid AB föreslår en justering av byggnadshöjd i delområde 3 med ett 

våningsantal i 12–15 våningar med nedtrappning mot Boråsvägen och Ätran samt 
att markparkering bör få förekomma i närheten av kommersiella lokaler.   
Kommentar: Noteras. Att skapa kvartersstrukturer med upp till 15 våningar 
bedöms påverka den mänskliga skalan negativt, enstaka avsteg gällande höjd kan 
motiveras vid enskilda platser och fall. I dessa fall ska förslagen hålla en hög 
arkitektonisk kvalité och hänsyn ska ha tagits till människors upplevelse av 
rummet. En revidering har gjorts i programmet som förtydligar möjliga platser 
där något högre höjder kan prövas. Angående parkering ska riktlinjerna i 
planprogrammet och parkeringsnormen följas och markparkering ska därmed i 
största möjliga mån undvikas.  

 Jehovas vittnens sammankomsthall Ulricehamn 
 Behovet av parkeringar till sammankomsthallen behöver tillgodoses vid 

förändringar i närområdet.   
Kommentar:  Noteras. Antalet parkeringsplatser inom programområdet och 
respektive detaljplan ska följa riktlinjerna i planprogrammet och kommunens 
parkeringsnorm. Däremot är kommunen positiv till en fortsatt dialog med 
sammankomsthallen för att lösa behovet.  

 Skanova AB 
 Inga synpunkter. 

 Stig Holmfors Dödsbo 
 Föreslår att dagvattenhantering tydliggörs, särskilt i delområde 3 där problem är 

existerande. Bullerdämpande åtgärder som blir aktuella vid genomförande av 
detaljplaner inom planprogrammet bör bekostas och utföras av exploatör. 
Kommentar: Noteras. Hantering av dagvatten och bullerproblematik sker inom 
ramarna för detaljplan. Fördelning av kostnader för genomförande av 
detaljplanen hanteras i planprocessen. 

 Motsätter sig ändring av detaljplan som förhindrar pågående markanvändning.  
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Kommentar: Noteras. Även om detaljplanen ändras har fastighetsägarna rätt 
till pågående markanvändning. Eventuella konflikter mellan befintliga och 
tillkommande verksamheter ska hanteras och minimeras vid kommande 
detaljplaneläggning. Kommunen avser att utveckla området och strävar efter att 
det sker tillsammans med fastighetsägarna.  
 

 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 
 SÄRF anser att placering av en ny brandstation bör tas med i fortsatt planering av 

området.  
Kommentar: Beaktas. En revidering har gjorts som förtydligar vikten av att 
avsätta lämplig plats för att tillgodose räddningstjänstens behov.  

 Efterfrågar ett helhetsgrepp angående trafik i området för att möjliggöra för en 
säkrare trafikmiljö.  

Kommentar: Noteras. En översiktlig trafikutredning påbörjas parallellt med 
planprogrammets revidering men beräknas vara klar först efter färdigställandet av 
planprogrammets revidering. 

 Anser att en översiktlig riskanalys för hela planprogrammet ska tas fram. 
Utformningen kring farligt gods-leder bör vid eventuella utsläpp och olyckor bidra till 
att minimera eventuella miljöskador, detta bör undersökas tillsammans med 
trafikverket.  

Kommentar: Noteras. En riskanalys för hela planprogrammets bedöms vara för 
omfattande för den kvalitet som efterfrågas av kommunen. Därför bör 
riskanalyser tas fram i detaljplaneskedet för berörda fastigheter. I detta skede 
utreds även utformningen kring farligt gods-leden. 

 ”Dagvattenavrinningen i området bör planeras så att förutsättningar finns för att 
hindra miljöskador och kontaminering av vattentäkten.”   

Kommentar: Noteras. Beaktas i detaljplanearbetet. 
  ”När vattennätet dimensioneras bör utplacering av brandposter tas med i 

dimensioneringen.” 
Kommentar: Noteras. Dimensionering av vattennätet är en fråga mellan 
huvudman för VA-nätet, Ulricehamns Enerig AB, och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. De olika intressena är ofta sammanfallande och kan 
samordnas.  

 Ulricehamns Servicestation AB 
 Ulricehamns servicestation AB anser att kommunen bör utföra en 

konsekvensanalys i vilken servicestationens funktion och lokalisering utreds 
vidare. Anser att servicestationen ska inkluderas i planprogrammet på nuvarande 
läge och fortsätta fylla en närservicefunktion i centrala Ulricehamn. 
Kommentar: Noteras. Kommunen anser att närservicefunktioner bör bevaras i 
centrala Ulricehamn. Däremot anser kommunen att drivmedel- och 
bilvårdsfunktionerna på sikt bör flyttas från stadskärnan för att bland annat 
möjliggöra för en tätare bebyggelse, minimera skaderiskerna samt skapa en bättre 
boendemiljö.   
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Försent inkomna yttranden 
Nedanstående yttranden är inkomna efter samrådstidens slut. Kommunen har valt att 
redovisa dessa yttranden men lämnar de okommenterade på grund av de inkommit efter 
samrådstiden.  

 ByggArvid AB 
 Föreslår att även betong ska få förekomma i fasadmaterial inom område 3.  

 Cortina & Käll 
 Anser att kommunens p-norm behöver ses över i stadens centrala delar.  
 Anser att tegel, förutom trä och puts, bör läggas till i materialpaletten för 

delområde 1 samt att försiktigare krav på takutformningen införs för att inte 
hämma den arkitektoniska utvecklingen.  

 Anser att skalan på hus i slutna kvarter i delområde 3 och 5 bryts ner med 
förskjutningar, trappningar och halvöppna gårdar för att dagsljuset inte ska gå 
förlorat.  

 Föreslår att grönytan väster om Falköpingsvägen i delområde 4 utvecklas med 
exempelvis trädplantering för att stärka de gröna fingrarna, förbättra 
boendemiljön och skapa en attraktiv entré till Ulricehamn.  

 
 
 
Sebastian Olofsson   Elin Kajander 
Samhällsbyggnadschef   Planarkitekt  
Miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 
    Miljö och samhällsbyggnad 

Puck Larsson 
Planarkitekt 
Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn

                                              

BILAGOR 
 

  

Dnr: 2016/644 
Upprättad: 2017-05-09 
Reviderad: 2018-05-03 

 



BILAGOR

 
 
 
 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ulricehamns kommun 
Sektor miljö och samhällsbyggnad 
Planenheten 

Elin Kajander 
Planarkitekt 

Puck Larsson 
Planarkitekt 



BILAGOR

 
 
 
 
3

Innehåll 
BILAGA 1 TRAFIKALSTRINGSANALYS ....................................................................................4 

BILAGA 2 RISKHÄNSYN TILL MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER .....................................13 

BILAGA 3 SANERING AV FÖRORENAD MARK ......................................................................15 

BILAGA 4 VERKTYG FÖR UTVECKLING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER ................................17 

 



BILAGOR

 
 
 
 
4

BILAGA 1 TRAFIKALSTRINGSANALYS 
En trafikalstringsanalys har tagits fram för planprogrammet. Trafikalstringsanalysen har 
gjorts i Trafikverkets trafikalstringsverktyg. En analys genomfördes utifrån nuvarande 
markanvändning och existerande verksamheter (se trafikalstring nuläge) inom området och 
en utifrån framtida markanvändning med maximal utbyggnad enligt planprogrammet (se 
trafikalstring fullständig utbyggnad). Resultatet av trafikalstringsanalysen ska inte beaktas 
som fakta då de värden som använts för beräkningarna är uppskattningar. Resultatet är dock 
en indikation på hur stor trafikökning en fullständig utbyggnad enligt planprogrammet kan 
innebära. 
 
En jämförelse av de båda trafikalstringarna påvisar att en fullständig utbyggnad utifrån 
planprogrammet skulle generera cirka 30 000 fler resor per dygn. Cirka 30 % av resorna 
bedöms göras med bil, vilket innebär att den förändrade markanvändningen genererar en 
ökning med cirka 8 500 bilresor per dygn. Den trafikalstringen motsvarar trafiken på 
Strandgatan som uppmättes år 2010. 
 
Enligt en undersökning som genomfördes 2002 görs cirka 70 % av alla resor till arbete/skola 
i Ulricehamns kommun med bil (Ulricehamns ÖP, 2015). Biltätheten och antalet körda mil 
per invånare är högre i Ulricehamn än i riket därmed kan andel bilresor i 
trafikalstringsverktygen vara underskattat. Antalet bilresor skulle dock kunna minskas 
genom vaneförändrande insatser och åtgärder som främjar andra trafikslag.  
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BILAGA 2 RISKHÄNSYN TILL MILJÖFARLIGA 
VERKSAMHETER 

I programområdet finns det i nuläget vissa verksamheter som kräver skyddsavstånd enligt 
allmänna råd från Bättre plats för arbete (1995). Skyddsavstånden verkar som ett samlat 
uttryck för störningar och risker med avseende på miljö, hälsa och säkerhet.  
 
Verksamheter som drivs och har drivits inom programområdet är exempelvis kartongfabrik, 
återvinningsstation, däck- och bilverkstad, drivmedelsstation, snickeriverkstad, 
veterinärstation, brandstation, bilvårdsanläggning, försäljning av förpackade brandfarliga 
varor, måleri, tandläkare och plastindustri. Vid framtagande av nya detaljplaner i nästa skede 
bör riskbedömningar eller riskanalyser utföras om ovannämnda verksamheter ska kvarstå i 
planområden.  
 
Av ovannämnda verksamheter innebär drivmedelsstationen större risker för människors 
säkerhet på grund av dess befintliga lokalisering varför det är viktigt att utreda risker i detta 
skede. I det kommande detaljplanearbetet ska riskerna med drivmedelsstationen utredas 
närmare om verksamheten ska finnas kvar. 
 
Riskhänsyn intill drivmedelsstationer 
Det ligger en drivmedelsstation och fordonstvätt inom programområdet som har en 
omsättning på cirka 4 000 000 liter bränsle (bensin, diesel och etanol) per år. Biltvätten 
består av en ”gör det själv hall” och automattvätt. Det finns en egen reningsanläggning till 
tvätten. Verksamheten har även försäljning av olika kemiska produkter för t.ex. bilvård. Det 
finns även en ”gör det själv”-verkstad och där kunder byter oljefilter och olja. Spilloljan 
förvaras i en spilloljetank. Fastigheten ligger inom primär skyddszon av Ulricehamns 
vattenskyddsområde. Verksamheten har cisterner i mark för förvaring av drivmedel och 
dessa är dubbelmantlade eftersom cisternen ska ha ett sekundärt skydd för att säkerställa att 
risken för läckage reduceras inom vattenskyddsområden.  
 
Drivmedelsstationer ger upphov till risker för människors säkerhet till följd av transport av 
farligt gods och hantering av brandfarliga produkter. Vidare kan emissioner från 
drivmedelsstationer påverka människors hälsa.  
 
Myndighetsbestämmelser  
När det gäller avstånd mellan bostadsbebyggelse och drivmedelsstationer finns det allmänna 
råd från några olika myndigheter som berör påverkan på människors hälsa och säkerhet. I 
Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” anges ett riktvärde på 100 m mellan 
bensinstationer och ny bostadsbebyggelse. Ett avstånd på 50 m motiveras av riskhänsyn 
(skydd vid olyckor) och det resterande skyddsavståndet beror bl.a. på buller, ljusstörningar 
och luftföroreningar. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ingen egen rekommendation 
när det gäller drivmedelsstationer, men i Länsstyrelsens i Stockholms läns ”Riskhänsyn vid 
bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt 
bensinstationer” anges att:  
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 Byggnad bör med hänsyn till brand- och explosionsrisk inte uppföras inom ett avstånd 
av 25 m från tankfordonets lossningsplats, avluftningsanordningar från bensincisternen 
och tankställe där fordon tankas (pump).  
 
 Från bostäder och samlingsplatser utomhus till bensinstation bör ett minimiavstånd på 
50 m alltid hållas, ur både risk-, miljö och hälsoskyddssynpunkt. Detta längre avstånd 
gäller främst med hänsyn till luftföroreningarnas långsiktiga påverkan på människor.  
 I nyplaneringsfallet (ny bebyggelse eller ny bensinstation) bör dock alltid ambitionen 
vara att hålla ett avstånd på 100 m.  
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut en handbok om hur 
föreskrifterna om hantering av brandfarliga gaser och vätskor bör tillämpas vid 
bensinstationer24. MSB rekommenderar ett skyddsavstånd på 25 m från lossningsplats till 
bostäder och mellan tankställe och bostad rekommenderas ett avstånd på 18 m.  
 
Riskbedömning  
Utifrån ett säkerhetsperspektiv (konsekvenser av olyckor) bedöms ett avstånd på 25 m vara 
tillräckligt. Detta avstånd är det längsta avstånd som anges för drivmedelsstationer enligt Lag 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och tillhörande föreskrifter. Ett avstånd på 
25 m är tillräckligt för att skydda mot brandspridning vid utsläpp av brandfarlig vätska i 
anslutning till pumparna eller i samband med lossning.  
 
Vid en bensinstation avgår lättflyktiga kolväten vid tankning av fordon, vid påfyllning av 
cisternerna, när cisternerna andas och i bilavgaserna. Bland de lättflyktiga kolvätena ingår 
bensen, som har uppmärksammats som ett hälsovådligt ämne. Det finns en 
miljökvalitetsnorm för bensen som innebär att en bensenhalt om 5 μg/m3 luft ej får 
överskridas. Miljökvalitetsnormen skall respekteras i all planering. 
En utredning för ny drivmedelsstation (ca 60–80 m från bostadsbebyggelse) i Hammarby 
Sjöstad, Stockholm visar att drivmedelsstationen ger ett tillskott på 0,3–0,5 μg/m3 bensen 
pga. avdunstning. En artikel, publicerad i Journal of Environmental Management, utreder 
hur drivmedelsstationer påverkar luftkvaliteten i närområdet. Författarna undersöker med 
hjälp av mätningar och simuleringar bensinstationers omgivningspåverkan. De konstaterar 
att påverkan blir obetydlig på 50 till 75 m avstånd. På längre avstånd utgör omgivande trafik 
den huvudsakliga källan till utsläpp av lättflyktiga kolväten. 
Utifrån ett hälsoperspektiv (emission av kolväten) är det rimligt med 50 m till bostäder, 
skolor och vårdbyggnader. Kontor, handel, industri, lager, etc. behöver inget särskilt 
skyddsavstånd med hänsyn till hälsopåverkan.1 
  

 
1 Borås Stad. Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods – Översiktlig riskanalys av transporter med 
farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad, 2016-12-19 
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BILAGA 3 SANERING AV FÖRORENAD MARK 
Inom programområdet finns flera fastigheter som är utpekade som förorenade eller 
potentiellt förorenade enligt Länsstyrelsen, se tabell på nästkommande sida för utpekat 
förorenade områden inom programområdet. Vidare utredningar och sanering av förorenad 
mark kommer att aktualiseras vid planläggning och utbyggnad enligt programförslaget. 
Länsstyrelsen efterfrågar en rimlighetsbedömning av saneringsbehovet och ekonomiska 
konsekvenser av saneringen.  
 
En omvandling av programområdet är viktig för utvecklingen av Ulricehamns tätort. En 
utbyggnad enligt programförslaget innebär en effektivare markanvändning där fler 
människor kan bo närmare centrum och få närmare till den service som finns i centrum.  
 
I de fall kostnaderna för saneringarna av föroreningarna äventyrar byggnationen finns 
möjlighet att ansöka om ekonomiskt bidrag för detta. Ett visst antal kriterier behöver 
uppfyllas för att ansökan ska tillgodoses (Länsstyrelsen, 2017): 
 

 Endast kommun eller statlig myndighet kan söka 

 Bidrag kan endast ges till den del det inte finns någon ansvarig för att sanera 
föroreningen (Miljöbalken kapitel 10) En ansvarsutredning måste finnas. 

 MIFO riskklass 1–3 eller motsvarande. 

 Bidrag kan endast sökas för åtgärder, ej undersökningar. 

 Det ska inte vara ekonomiskt bärkraftigt att uppföra bostäder utan statsstöd. 

 Det måste finnas ett behov av bostäder i aktuellt område 

 Värdeökningen efter sanering (för fastigheten) ska vara bedömd. 

 Kommunen ska som minst ha beslutat om att påbörja detaljplaneläggning för 
bostadsändamål. 

En ansökan om bidrag görs inom varje enskilt detaljplaneområde alternativt till två eller flera 
detaljplaneområden som ligger i nära angränsning till varandra. Kommunen skickar sin 
ansökan till Länsstyrelsen som därefter ansöker om bidrag hos Naturvårdsverket. Eftersom 
det finns ett antal fastigheter i MIFO riskklass 1–3 inom planprogrammet ska möjligheten till 
ansökan om bidrag utredas vid detaljplaneskedet. 
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Utpekat förorenade områden 
BJÖRNEN 6 Grusad parkeringsplats idag, Transformatorstation Ytbehandling av trä, riskklass 4 
BOGESUND 
1:92 

Markområde samt del av väg Falköpingsvägen och vägarna in mot 
Bronäsområdet, Återvinningsstation 

Förorening i mark, riskklass 2 
(troligen intill Bogesund 1:329) 

BOGESUND 
1:329 

Däck/bilverkstad/bilvårdsanläggning/oljeavskiljare under mark Bilvårdsanläggning, riskklass 3 

BOGESUND 
1:329 

Drivmedelsstation St1, oljespill 2016 Dieselanläggning som 
avvecklats, riskklass 2 

DALTORP 9 Cityverkstad, bilverkstad, veterinärstation, brandstation samt 
nedlagd f.d. bensinstation  

Cityverkstad, räddningstjänsten 
samt Veterinären är 
verksamma, riskklass 2 p.g.a. 
kvarstående föroreningar 
under mark 

DALTORP 11 Verkstadsindustri, Botek System AB, Skönhetssalong, Samhall, 
flyktingboende 

riskklass 2 

DALTORP 13 Rask Motorsåg, maskinförsäljning, 
fordonsverkstad/bilvårdsanläggning, Transport av farligt avfall 

riskklass 3 

KRÄMAREN 4 Bostad, f.d. nedlagd bensinmack, café riskklass 2 
OSDAL 1 Bilvårdsanläggning, drivmedelsanläggning, OK Q8, transport av 

farligt avfall 
riskklass 2 

OSDAL 6 Bilvårdsanläggning, verkstad, transport av farligt avfall riskklass 3 
SÖDRA 
KARLSNÄS 2 

Bostad, mindre verksamhet, f.d. nedlagd bensinmack riskklass 2 

TEGELBRUKET 5 Nedlagd f.d. bensinmack samt bilvård, riven byggnad. Tomten 
används som parkeringsplats. 

riskklass 2  

ÄTRANÄS 4 Plastindustri, Per Schürer, cistern, Brandfarlig vara riskklass 2 
ÄTRANÄS 5 Verkstadsindustri, Precomp Solutions AB, cistern, brand och 

incident 
riskklass 2 

ÄTRANÄS 7 Plastindustri, VIAB Ulricehamn AB (f.d. Bogesund plast), 
Brandfarlig vara  

riskklass 3 
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BILAGA 4 VERKTYG FÖR UTVECKLING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER 
 
 
DELOMRÅDE 

 
ÄNDAMÅL/ 
FUNKTION 

 
EKOSYSTEMTJÄNSTER  
(TYP AV EKOSYSTEMTJÄNST SOM 
FÖRSTÄRKS ELLER UTVECKLAS). 

 
FÖRETEELSE, ÅTGÄRD, AKTIVITET ELLER VERKTYG  
(SOM BIDRAR TILL UTVECKLING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER). 

Kulturarv 

 Bevara Grodparken som park. 
 Skapa en allé längs med Boråsvägen. 

Hälsa och rekreation 

 Skapa GC-vägar till Ulrikaparken för sammankopplande av 
rekreationstråk. 

 Utveckla Grodparken till en attraktiv målpunkt främjar sociala 
möten. 

 Använd grönska för att skapa bättre ljudmiljö. 

Grön infrastruktur 

 Skapa sammanhängande grönytor med växtlighet som är attraktiv 
över hela året. 

 Skapa samband med omgivande landskap. 
 Skapa möjlighet för människor och djur att röra sig längre sträckor i 

en sammanhängande grönstruktur. 
 Skapa en variation av grönytor som främjar biologisk mångfald. 

1 Bostäder, centrum, 
park, kontor 

Lokalklimat och renare luft 
 Plantera träd och buskar som skuggar och ökar luftfuktigheten. 
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DELOMRÅDE ÄNDAMÅL/ 
FUNKTION

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
(TYP AV EKOSYSTEMTJÄNST SOM 
FÖRSTÄRKS ELLER UTVECKLAS).

FÖRETEELSE, ÅTGÄRD, AKTIVITET ELLER VERKTYG 
(SOM BIDRAR TILL UTVECKLING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER).

Grön infrastruktur 

 Skapa ”gröna” parkeringsplatser vid verksamheter. 
 Skapa samband med omgivande landskap. 
 Skapa möjlighet för människor och djur att röra sig längre sträckor i 

en sammanhängande grönstruktur. 
 Skapa en variation av grönytor som främjar biologisk mångfald. 2 Centrum 

Lokalklimat och renare luft 
 Plantera träd och buskar som skuggar och ökar luftfuktigheten. 
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DELOMRÅDE  
ÄNDAMÅL/ 
FUNKTION 

 
EKOSYSTEMTJÄNSTER  
(TYP AV EKOSYSTEMTJÄNST SOM 
FÖRSTÄRKS ELLER UTVECKLAS). 

 
FÖRETEELSE, ÅTGÄRD, AKTIVITET ELLER VERKTYG  
(SOM BIDRAR TILL UTVECKLING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER). 

 
Hälsa rekreation 

 Skapa GC-vägar till Ulrikaparken, Grodparken och delområde 4 för 
sammankopplande av rekreationstråk. 

 Skapa gröna mötesplatser som främjar hälsan. 
 Använd grönska för att skapa bättre ljudmiljö. 
 Planera innegårdar för att stimulera lek, utevistelse och rörelse i 

vardagsmiljön. 

Naturupplevelser 

 Skapa god tillgänglighet till delområde 4 och närhet till större 
sammanhängande grönytor för att ge människor möjligheter till 
daglig utevistelse och friluftsliv. 

Grön infrastruktur 

 Skapa sammanhängande grönytor med växtlighet. 
 Skapa samband med omgivande landskap. 
 Skapa möjlighet för människor och djur att röra sig längre sträckor 

i en sammanhängande grönstruktur. 
 Skapa en variation av grönytor som främjar biologisk mångfald. 

3 
 

Bostäder, centrum, 
service 
 

Lokalklimat och renare luft  Plantera träd och buskar som skuggar och ökar luftfuktigheten. 
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DELOMRÅDE  

ÄNDAMÅL/ 
FUNKTION 

 
EKOSYSTEMTJÄNSTER  
(TYP AV EKOSYSTEMTJÄNST 
SOM FÖRSTÄRKS ELLER 
UTVECKLAS). 

 
FÖRETEELSE, ÅTGÄRD, AKTIVITET ELLER VERKTYG  
(SOM BIDRAR TILL UTVECKLING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER). 

Klimatanpassning 

 Utnyttja och utveckla grönytor, våtmarker, öppna vattenytor och 
annan genomsläpplig mark som renar regn- och smältvatten. 

 Bevara och utveckla vegetation som bidrar till att stabilisera mark 
och därmed minskar risken för ras, skred och erosion. 

Naturupplevelser 

 Skapa tillgänglighet mellan delområdet och närliggande områden 
för att ge människor möjligheter till daglig utevistelse och friluftsliv. 

 Bevara artrikedomen i delområdet. 

Hälsa och rekreation 
 Använd grönska för att skapa bättre ljudmiljö. 

Lokalklimat och renare luft 

 Plantera träd och buskar som skuggar och ökar luftfuktigheten. 
4 Natur, park, med 

inslag av små 
verksamheter 

Kulturarv 

 Skapa tillgänglighet till Ätran och utveckla området längs med 
Ätran till ett stråk som främjar rekreation och som speglar 
Ulricehamns historia där Ätran utgjorde en viktig transportled. 
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DELOMRÅDE  
ÄNDAMÅL/ 
FUNKTION 

 
EKOSYSTEMTJÄNSTER  
(TYP AV EKOSYSTEMTJÄNST SOM 
FÖRSTÄRKS ELLER UTVECKLAS). 

 
FÖRETEELSE, ÅTGÄRD, AKTIVITET ELLER VERKTYG  
(SOM BIDRAR TILL UTVECKLING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER). 

Hälsa rekreation 

 Skapa tillgänglighet till Lekstaden, och delområde 4 för rekreation. 
 Skapa gröna mötesplatser som främjar hälsan. 
 Använd grönska för att skapa bättre ljudmiljö. 
 Planera innegårdar för att stimulera lek, utevistelse och rörelse i 

vardagsmiljön. 

Naturupplevelser 

 
 Skapa tillgänglighet till delområde 4 och ge människor möjligheter 

till daglig utevistelse och friluftsliv. 

Grön infrastruktur 

 Skapa sammanhängande grönytor med växtlighet. 
 Skapa samband med omgivande landskap. 
 Skapa möjlighet för människor och djur att röra sig längre sträckor i 

en sammanhängande grönstruktur. 
 Skapa en variation av grönytor som främjar biologisk mångfald. 

5 Bostäder 
 

Lokalklimat och renare luft 

 
 Plantera träd och buskar som skuggar och ökar luftfuktigheten. 
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DELOMRÅDE  
ÄNDAMÅL/ 
FUNKTION 

 
EKOSYSTEMTJÄNSTER  
(TYP AV EKOSYSTEMTJÄNST SOM 
FÖRSTÄRKS ELLER UTVECKLAS). 

 
FÖRETEELSE, ÅTGÄRD, AKTIVITET ELLER VERKTYG  
(SOM BIDRAR TILL UTVECKLING AV EKOSYSTEMTJÄNSTER). 

Hälsa rekreation 
 Skapa tillgänglighet till närliggande grönområden. 
 Använd grönska för att skapa bättre ljudmiljö. 

Grön infrastruktur 

 Skapa sammanhängande grönytor med växtlighet. 
 Skapa samband med omgivande landskap. 
 Skapa möjlighet för människor och djur att röra sig längre sträckor i 

en sammanhängande grönstruktur. 
 Skapa en variation av grönytor som främjar biologisk mångfald. 6 

 

Verksamheter, 
kontor, potentiellt 
stationsläge 
 

Lokalklimat och renare luft 

 
 Plantera träd och buskar som skuggar och ökar luftfuktigheten. 
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Godkännande planprogram för Brunnsbo/Fiskebacken 
Dnr 2017/697 
 
 
Sammanfattning 
Planprogrammet för Brunnsbo/Fiskebacken syftar till att ändra markanvändningen i 
området från dagens i huvudsak industriändamål till bostäder, kontor, verksamheter, handel, 
service och rekreation vilket passar bättre in i stadens centrala delar. Planprogrammet har 
initierats för att skapa en helhetsbild för området och ska vara vägledande för kommande 
detaljplaner i området.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-08 från samhällsbyggnadschef 
2 Samrådsredogörelse Brunnsbo/Fiskebacken 
3 Planprogram godkännande Brunnsbo Fiskebacken 
4 Bilaga 1 Dagvattenutredning Brunnsbo Fiskebacken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Reviderat planprogram för Brunnsbo/Fiskebacken daterad 2018-05-08 godkänns.  
 
Kommunstyrelsen noterar särskilt att planprogrammet ska ses som en inriktning i det 
fortsatta planeringsarbetet för det aktuella området. Frågor kring specifika byggnaders 
utformning och storlek inom området fastställs i framtida detaljplaner och bygglov. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-08 

Tjänsteskrivelse godkännande planprogram för 
Brunnsbo/Fiskebacken 
Diarienummer 2017/697, löpnummer 2033/2018 
 
Sammanfattning 
Planprogrammet för Brunnsbo/Fiskebacken syftar till att ändra markanvändningen i 
området från dagens i huvudsak industriändamål till bostäder, kontor, verksamheter, handel, 
service och rekreation vilket passar bättre in i stadens centrala delar. Planprogrammet har 
initierats för att skapa en helhetsbild för området och ska vara vägledande för kommande 
detaljplaner i området.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderat planprogram för Brunnsbo/Fiskebacken daterad 2018-05-08 godkänns.  
 
 
Ärendet 
Planprogrammet syftar till att ta ett helhetsgrepp för planeringen i området kring det 
nuvarande reningsverket vid Brunnsbo/Fiskebacken. Programmets avsikt är att förmedla 
kommunens intentioner för framtida utveckling från ett industriområde till ett område där 
bostäder, kontor, verksamheter, service, handel och rekreation kan fungera tillsammans. 
Planprogrammet ska vara vägledande i kommande detaljplaneprocesser inom området. 
 
Planprogrammet visar hur och vart tillkommande bebyggelse kan uppföras med hänsyn till 
vatten, natur- och kulturvärden i en täthet som möjliggör en levande stadsdel. Arbetet med 
att planlägga en ny plats för reningsverket har redan påbörjats och när flytten blir en realitet 
öppnas det upp för att marken i området kan användas på ett annat sätt än i dagsläget. 
Förslaget ska bidra till en hållbar, attraktiv och nyskapande stadsutveckling av ett viktigt och 
centralt område i Ulricehamn. I dagsläget är tillgängligheten till området begränsad, 
reningsverket har stängsel runt om en stor del av området vilket gör att åtkomsten till 
strandområdet och Åsunden är försvårad. Visionen för områdets framtid är att 
tillgängliggöra området för allmänheten genom att skapa ett område där bostäder, kontor, 
verksamheter och rekreation kan samspela. Programområdet delas i in i tre delområden vilka 
har olika karaktär och olika förutsättningar för kommande detaljplanearbeten. 
 
Handlingarna är en uppdaterad version av samrådshandlingarna. De ändringar som har 
gjorts är utefter vissa yttranden som inkom under samrådstiden samt vissa mindre 
layoutförändringar. 
 
Beslutsunderlag 

1 Samrådsredogörelse Brunnsbo/Fiskebacken 
2 Planprogram godkännande Brunnsbo Fiskebacken 
3 Bilaga 1 Dagvattenutredning Brunnsbo Fiskebacken 
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Samrådets genomförande  
Planprogram för Brunnsbo/Fiskebacken har varit föremål för samråd enligt 5 kap. 6-37 § 
PBL under perioden 2018-01-15 till 2018-02-19. Samrådshandlingar har sänts till berörda 
sakägare, kommunala och statliga myndigheter och organ.  

Handlingar har varit tillgängliga för påseende under samrådstiden i stadshuset entré, på 
Miljö och samhällsbyggnads på Höjdgatan 3 och på kommunens hemsida 
www.ulricehamn.se. 

Ett allmänt informationsmöte ägde rum i Stadshuset 30 januari 2018. 

Under samrådstiden har 25 skrivelser inkommit. Yttrandena sammanfattas och 
kommenteras nedan.  

Handlingarna skickas till Kommunstyrelsen i Ulricehamn för slutgiltigt godkännande av 
planprogrammet. 

Statliga verk och myndigheter 
1. Länsstyrelsen 
2. Trafikverket 
3. Lantmäteriet 
4. Polismyndigheten 
5. Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) 

Övriga 
6. Skanova AB 
7. Ulricehamns kanotsällskap 
8. Åsundens båtsällskap 
9. Ulricehamns kappseglingssällskap 
10. Fiskeklubben Knallen 
11. Brunnsbo Fastighets AB 
12. Bowlingfast i Ulricehamn AB 
13. Åsundavy AB 
14–25. Yttranden från privatpersoner 
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Sammanfattning och förslag till ändringar 
 
Statliga verk och myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
Kulturmiljö 

 Det aktuella programområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård (Ätrans 
dalgång) så det är angeläget att tillkommande bebyggelse anpassas så att någon 
påtaglig skada på riksintresset inte uppstår. De kulturhistoriskt värdefulla 
industribyggnaderna bör bevaras i största möjliga mån för att undvika skada på 
riksintresset. Bebyggelsen planeras att uppgå till upp till fem våningar. Länsstyrelsen 
anser att denna våningshöjd inte bör överskridas då det kan medföra att riksintresset 
påverkas negativt.  

Kommentar: Beaktas. I samrådsförslaget medges byggnation i upp till 5–6 
våningar. I den reviderade versionen har en höjd i +190 meter över havet adderats 
för att ge en tydligare riktlinje vid framtida detaljplaneläggning. Exakt höjd på ny 
bebyggelse kommer utredas och bestämmas i detaljplaneskedet. 
 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten och dagvatten 
 En dagvattenplan behöver tas fram som visar hur omhändertagande av den eventuellt 

ökade mängden ytvattenavrinning samt hur rening av dagvatten ska gå till för att 
undvika påverkan på recipienten (Åsunden). Den ekologiska statusen i Åsunden är 
idag måttlig vilket innebär att planerad markanvändning inte får innebära försämrade 
förutsättningar för att MKN (god ekologisk status till 2021) ska kunna uppnås. 
Kommentar: Beaktas. En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram och 
bilagts handlingarna. Kommunen har inte för avsikt att försämra den ekologiska 
statusen i Åsunden.  
 

Geoteknik 
 Markstabiliteten/geotekniken bör utredas i ett så tidigt planskede som möjligt. 

Kommentar: Beaktas i tidigt skede av detaljplaneläggning.  
 

Farligt gods 
 Det framgår av programmet att Strandgatan är en viktig transportled där det går 

genomfartstrafik. Om vägen är klassad som farligt godsled eller inte påverkar inte 
risken för omgivningen såvida det inte föreligger ett förbud. Kommunen behöver 
beakta de transporter som går till troliga målpunkter i omgivningen och göra en 
riskbedömning. 
Kommentar: Strandgatan/väg 157 går genom Ulricehamns stad och påverkar 
således många pågående projekt. En översiktlig riskutredning för dels farligt gods 
planeras att utföras framledes. Utredningen bedöms vara färdigställd innan dess 
att någon detaljplan är antas.  
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Översvämning 
 En detaljplan ska ta hänsyn till de boendes, verksamheters och räddningstjänstens 

tillgänglighet till byggnader vid högt vattenstånd. Risken för översvämning till följd av 
skyfall behöver hanteras i kommande detaljplaner. Konsekvenserna av ett skyfall, 
minst ett 100-årsregn, behöver beskrivas. Också en beskrivning av en eventuell 
påverkan för området utanför programområdet behöver ingå. 
Kommentar: Beaktas i detaljplaneskedet.  

 
Buller 

 Ett planprogram för bostäder bör innehålla en redovisning av beräknade ljudnivåer 
för omgivningsbuller utomhus. De beräknade bullervärdena ska jämföras med de 
riktvärden som anges i trafikbullerförordningen eller i Boverkets vägledning om 
Industri- och annat verksamhetsbuller. Detta för att bedöma markens förutsättningar 
för bostäder. Planprogrammet kan med fördel även innehålla illustrationsmaterial för 
att de beräknade bullervärdena och de åtgärder som föreslås ska kunna förstås. 
Kommentar: En illustrativ bullerkarta över Strandgatan har adderats till 
handlingarna. Det är i dagsläget inte är säkerställt hur framtida bebyggelse 
kommer att uppföras därav kommer bullerutredningar tas fram först i 
detaljplaneskedet.  

 
Skyddsavstånd till miljöfarliga verksamheter 

 Biogasstationen kräver skyddsavstånd. Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att   
beakta det ”riskavstånd” på 50 meter från lossningsplats för tankfordon till bostäder, 
skolor m.m. som rekommenderas i ”Bättre plats för arbete”. Ett eventuellt utsläpp på 
drivmedelsstationen ska inte kunna rinna mot ett område med bebyggelse. 
Kommentar: Beaktas. Arbetet med att finna en ny mer passande plats för 
biogasstationen har inletts. Till dess att biogasstationen har flyttats ska inga 
bostäder uppföras inom riskavstånd.  

 
Skyddade grundvatten och vattenverksamhet 

 Programområdet ligger inom området för dricksvattenförekomst ”skyddade 
grundvatten”. Vidare gäller miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomsten 
(Blidsberg-Ulricehamn). Dessa förhållanden måste beaktas i det vidare 
detaljplanearbetet. Det har av planen inte framgått tydligt vilka åtgärder som 
planeras. Schaktning under grundvattenytan och bortledande av grundvatten kan 
innebära en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Även 
geotekniska åtgärder i anslutning till Åsunden kan innebära tillståndspliktig 
vattenverksamhet. 
Kommentar: Beaktas i detaljplaneskedet.  

 
Behovsbedömning 

 Kommunen bedömer att det är lämpligt att en behovsbedömning tas fram vid 
upprättande av varje detaljplan. Länsstyrelsen bedömer dock att betydande 
miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att utesluta. Detta bör 
utredas och bedömas i det vidare programarbetet. 
Kommentar: En övergripande behovsbedömning har tagits fram vilken kan vara 
vägledande för kommande utredningar och behovsbedömningar i detaljplaneskedet.  
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2. Trafikverket 
 Programområdet ligger inom område som pekats ut som aktuellt utbredningsområde 

i åtgärdsvalsstudien för höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås. Den som 
planerar åtgärder i utbredningsområdet bör informera sig om planeringsläget för den 
framtida järnvägen, för att kunna ta ställning till förutsättningarna för genomförande 
av den planerade åtgärden.  
Kommentar: Kommunen håller sig uppdaterad om planeringsläget för den 
framtida järnvägen i arbetet med kommande detaljplaner.  
 

 Det framgår inte hur höga byggnader förväntas vara. Vid byggnation över 20 meter 
ska en flyghindersanalys göras samt försvarsmakten, närliggande flygplatser och 
luftfartsverket kontaktas.  
Kommentar: Riktlinje för höjden på planerad bebyggelse har förtydligats i de 
reviderade handlingarna. Exakt höjdsättning bestäms i detaljplaneskedet.  

3. Lantmäteriet 
 För att skapa de siktgator och den möjlighet till flöden genom området är det viktigt 

att detaljplanen tryggar det gångstråk som omnämns. Det enda sättet att säkerställa 
detta är att lägga allmänplatsmark även för de stråken. 
Kommentar: Noteras. Tillgängligheten för allmänheten ses över i 
detaljplaneskedet.  
 

 Lantmäteriet rekommenderar att utredning kring gränserna och dess läge görs i 
samband med detaljplanens framtagande. 
Kommentar: Beaktas i detaljplaneskedet.   

4. Polismyndigheten  
 Ingen erinran.  

Kommentar: Noteras.  

5. Södra Älvsborgs Räddningstjänst AB 
 Riskavstånd från tankstation och rötanläggning behöver beaktas i 

detaljplaneläggning.  
Kommentar: Beaktas. Arbetet med att finna en ny mer passande plats för 
biogasstationen har inletts. Till dess att biogasstationen har flyttats ska inga 
bostäder uppföras inom riskavstånd. Rötanläggningen planeras att flyttas i 
samband med reningsverkets flytt.  
 

 Vid en brand kan stora mängder kontaminerat släckvatten bildas. Infiltration genom 
dagvattenhantering stoppar inte utflödet av giftiga ämnen mot grundvatten/recipient. 
Räddningstjänsten råder kommunen att titta på eventuella lösningar tillsammans 
med VA-aktör och Miljöförvaltningen. 
Kommentar: Hanteras i detaljplaneskedet.  
  

 Räddningstjänsten önskar att brandpostnätets omfattning ses över i området, så att 
avstånden i VAV P83 uppfylls. 
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Kommentar: Hanteras i detaljplaneskedet. 
 

 Åtkomst för räddningsfordon kan behöva tas hänsyn till redan i detaljplaneskedet, 
även om frågan egentligen hör hemma i bygglovsskedet. Räddningstjänsten behöver 
komma max 50 meter ifrån angreppsvägar i byggnader enligt Boverkets Byggregler. 
Kommentar: Beaktas i detaljplaneskedet.  

Övriga 

6. Skanova AB 
 Skanova har lokala anläggningar inom området och hur dessa påverkas av föreslagen 

exploatering, får avgöras i kommande detaljplanearbete. En viktig kabel-
/kanalisationsanläggning finns utefter Strandgatans västra sida. För denna 
anläggning finns ledningsrätt, vilket är fyra meter brett. Vid planering av tänkt 
trädplantering skall hänsyn tas till denna anläggning. 
Kommentar: Beaktas i detaljplaneskedet.  

7. Ulricehamns kanotsällskap 
 Kanotsällskapet vill vara kvar på samma plats som i nuläget och de vill att det ska vara 

lätt att hämta och lämna kanoter. Då de huserar i ett trähus ska det vara lätt att ta sig 
dit med brandfordon och ambulans.  
Kommentar: Som framgår av samrådshandlingarna ser kommunen befintligt 
föreningsliv, med vattenanknutna aktiviteter i anslutning till strandområdet, som 
ett positivt inslag. Målsättningen är att verksamheterna ska kunna finnas kvar och 
utvecklas så att de även i framtiden ska bidra till områdets funktion som 
rekreationsområde. Det är dock alldeles för tidigt att spekulera kring frågan om, 
hur eller i vilken grad respektive förening kan komma att påverkas vid en framtida 
exploatering. Det är först när det börjar närma sig detaljplaneprocessen för 
delområde 1 – västra som det kan bli aktuellt med en översyn av de 
markupplåtelseavtal kommunen har med föreningarna. Eventuella förändringar, 
både vad anser utövningsområden och frågor kring det praktiska och ekonomiska 
genomförandet kommer då att diskuteras. Strandområdet ligger inom riksintresse 
för friluftsliv och dess kvalitéer ska bevaras och utvecklas. Tillgänglighet för 
räddningstjänsten beaktas i detaljplane- och bygglovsskedet. 

 

8. Åsundens båtsällskap (ÅBS) 
 Åsundens båtsällskap ställer sig undrande till om delar av eller hela området som idag 

hör till ÅBS och dess verksamhet flyttas. De anser att det finns stora attraktiva 
områden centralt i Ulricehamn förutom detta område. Det finns i nuläget utrymme 
för nybyggnation på redan outnyttjad mark vid Fiskebacken som inte behöver 
inkräkta på ÅBS område. Man kan alltså sprida byggnationen till flera områden. 
Kommentar: Se svar på yttrande från Ulricehamns kanotsällskap. I uppdraget för 
planprogrammet handlar det inte om att hitta nya platser för bostäder i Ulricehamn 
som helhet utan att undersöka just Brunnsbo/Fiskebacken och dess 
utvecklingspotential i och med reningsverkets kommande flytt. Det pågår parallella 
uppdrag på andra platser i centrala Ulricehamn, utvecklingen i staden planeras att 
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ske i olika delar av staden. Att det inte har varit aktuellt att redan tidigare bygga 
bostäder på platsen har att göra med reningsverkets position. Den planerade flytten 
har därför öppnat upp möjligheten att förändra användningen av platsen och 
således utveckla stadskärnan söderut. När det gäller området som används av ÅBS 
är det än inte bestämt exakt hur det ska utformas. 
 

 ÅBS skriver ”Kommunen skriver att båthusen inte är ett effektivt utnyttjande av 
marken och vi undrar vad som menas med detta? Öppna ytor mellan behövs då en båt 
på trailer och bil blir ett relativt långt ekipage. Det behövs också parkeringsplatser för 
båtar och trailers som är på tillfälligt besök i Åsunden.” 
Kommentar: Med ineffektivt nyttjande av marken menar kommunen att relativt 
få människor under en begränsad tid av året, nyttjar den attraktiva platsen. 
Bostäder, kontor, caféverksamheter osv. kan utnyttjas av fler människor under 
större del av både dygnet och året. Kommunen anser att båthusen inte är ett 
effektivt utnyttjande av marken men föreningslivet som verkar på platsen ses 
däremot som ett positivt inslag i miljön. Verksamheterna i sig utgör inte ett 
ineffektivt nyttjande av marken men förvaringshusen kan anses göra det. Frågan 
kommer att utredas vidare i framtida detaljplanearbete.  
 

 ÅBS skriver ”Om det nu är så att vi tvingas förlora plats, finns det något alternativt 
område som vi blir permanent flyttade till? Vem står för dessa kostnader? Vi är 
självklart beroende av att vara i närheten av sjön.” 
Kommentar: Se svar på yttrande från Ulricehamns kanotsällskap. Dessa frågor 
går inte att svara tydligt på i nuläget utan behöver utredas i detaljplaneskedet. 
Anledningen är att kommunen än inte vet exakt hur området kommer att utformas 
och därför inte heller vet vem/vilka som eventuellt kommer att påverkas av 
förändringarna.  

 

9. Ulricehamns kappseglingssällskap (UKSS) 
 Tillsammans med andra verksamheterna vid Åsunden strandkant kallar UKSS sig för 

”sjösportens Lassalyckan”. UKSS tillhandahåller bland annat jollar som stundom 
används i utbildningssyfte för skolelever, barn, ungdomar och funktionsnedsatta. För 
att UKSS ska kunna bedriva sin verksamhet och berika Åsunden med segel på sjön 
krävs utrymme för förvaring på land både inomhus och utomhus. 
Kommentar: Ulricehamns kommun tycker att uttrycket ”sjösportens Lassalyckan” 
är en målande förklaring för verksamheterna betydelse för området och staden. Se 
svar på yttrande från Ulricehamns kanotsällskap. 

 UKSS ser positivt på att mängden biltrafik begränsas i området, men vill inte att detta 
sker på bekostnad av tillgängligheten till deras idrottsanläggning. Det måste finnas 
goda möjligheter att nå området med bil och båttrailer. De idrottsutövare som 
kommer till seglingsträningarna bör, precis som vid andra idrottsanläggningar i 
Ulricehamn, kunna parkera i närområdet. Vidare anser de att det är viktigt att 
räddningstjänst enkelt kan komma fram. 
Kommentar: Tillgängligheten för att nå området för räddningstjänst och att nå 
verksamheterna ska säkerställas i detaljplanearbetet. Kommunen anser att 
parkering bör undvikas i sjönära läge, däremot ska Ulricehamns kommuns 
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parkeringsnorm följas vid nybyggnation. Parkeringsnormen reglerar hur stort 
antal parkeringar som krävs vid olika typer av verksamheter. Under 
detaljplanearbetet kommer parkeringsfrågan att ses över. Det ska gå att parkera i 
närområdet men troligen inte på samma plats som i dagsläget.  

 UKSS anser att planprogrammet tydligare kan skriva att ett område mellan Åsunden 
och planerad bebyggelse i delområde 1 - västra inte ska formas som en smal korridor 
mellan stranden och bostäder. De anser att en smal korridor ökar risken för att 
allmänheten känner sig trängd av bebyggelsen vilket i sin tur minskar 
tillgängligheten. 
Kommentar: Kommunen anser att stråket längs Åsunden är ett viktigt inslag i 
miljön vilket också poängteras i programmet. Utformning av strandområdet 
kommer utredas och säkerställas i senare skede.  

 UKSS menar att i planprogrammet och vidare in i arbetet med detaljplanen är det 
viktigt att ta med att idrotts-, friluftslivs- och rekreationsaktiviteter innebär att 
människor rör sig och är aktiva. Aktivitet ger ifrån sig ljud. Inte minst gäller detta 
ideella föreningar, där av självklara skäl engagemanget sker på kvällar och helger. 
Detta är ytterligare ett incitament för att delområdet mellan stranden och bebyggelsen 
på Fiskebacken ska innehålla så mycket luft att både verksamheter och boende kan 
trivas och bidra till att göra området levande. Att planerade övergångszoner får gott 
utrymme ser vi även som en förutsättning för att alla de visioner och intentioner som 
planprogrammet innehåller om området som en mötesplats för allmänhet, föreningar 
och föreningsverksamhet, ska kunna ha någon rimlig chans att förverkligas. 
Kommentar: Noteras för framtida utveckling av området. Vid utveckling av 
området behöver hänsyn tas till befintliga verksamheter som huserar vid 
strandområdet. Byggnation av exempelvis bostäder ska planeras på ett sådant sätt 
att de inte, i allt för hög utsträckning, störs av buller från befintliga verksamheter.  

10. Fiskeklubben Knallen 
 Fiskeklubben Knallen anser att det är av stor vikt att det finns goda 

parkeringsmöjligheter och tillgänglighet för trailers att nå vattnet.  
Kommentar: Kommunen anser att parkering bör undvikas i sjönära läge. Under 
detaljplanearbetet kommer parkeringsfrågan att ses över. Det ska gå att parkera i 
närområdet men troligen inte på samma plats som i dagsläget. Om framtida 
exploatering försvårar nuvarande funktioner i området kan antalet 
iläggningsramper i staden behöva kompletteras, det är dock inget som studeras i 
programskedet. 

 Fiskeklubben anser att det är tråkigt att delar av parkeringen används som förvaring 
av sand/grus och att kommunen måste ha bättre ställen att tippa det. De vill även 
framföra att många uppskattar toaletten intill parkeringen. 
Kommentar: Noteras, kommunen håller med om att det borde finnas bättre 
ställen att förvara grus. Möjligheten för uppförande offentliga toaletter kommer ses 
över längre fram. Platsen är tänkt att vara tillgänglig för allmänheten och då är det 
viktigt att det finns service. 
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11. Brunnsbo Fastighets AB 
 Brunnsbo Fastighets AB motsätter sig inte att området Brunnsbo/Fiskebacken 

förändras i enlighet med de presenterade förslagen i planprogrammet. Byggnaden 
”Topecohuset” har ursprungligen inrymt Topeco strumpfabrik. Den har under åren 
2004 till 2017 succesivt anpassats till nuvarande funktion som företagscenter. 
Byggnaden inrymmer idag ett 25-tal företag med totalt ca 150 anställda och är i 
princip fullt utnyttjad. Företagen bedriver kontors-, hantverks- samt handels- och 
grossistverksamheter. Brunnsbo Fastighets AB har för närvarande inga planer på att 
förändra byggnaden och vill att de verksamheter som bedrivs idag inryms i 
planprogrammet. 
Kommentar: I dagsläget är marken där Topecohuset finns planlagd för 
industriändamål. Ett av huvudsyftena med planprogrammet är att omvandla 
området från ett industriområde till ett område med mer stadskaraktär med 
handel/verksamheter/kontor/bostäder. Befintliga verksamheter tycks inte strida 
mot planprogrammets huvudsyften men området kan komma att behöva inrymmas 
i en ny detaljplan för att säkerställa att fastigheten inte längre ska kunna användas 
för industriändamål. 

12. Bowlingfast i Ulricehamn AB 
 Bowlingfast i Ulricehamn AB, fastighetsägare till fastigheten Fiskebacken 2, stöder att 

området Brunnsbo/Fiskebacken förändras i enlighet med de presenterade förslaget i 
planprogrammet dock med reservation för att befintliga verksamheter får fortsätta sin 
verksamhet inom området. I dagsläget huserar en bowlinghall med tillhörande 
restaurang och kringaktiviteter på fastigheten. Mindre yta hyrs ut till kontor. 
Kommentar: I dagsläget är fastigheten planlagd för industri, ett av huvudsyftena 
med planprogrammet är att möjliggöra omvandling av området från ett 
industriområde till ett område med mer stadskaraktär med 
handel/verksamheter/kontor/bostäder. Befintliga verksamheter tycks inte strida 
mot planprogrammets huvudsyften men fastigheten kan komma att behöva 
inrymmas i en ny detaljplan för att säkerställa att den inte längre kan användas för 
industriändamål. 

13. Åsundavy AB 
 Åsundavy AB är ägare till fastigheten Brunnsbo 6, de anser att tomten är lämplig att 

bebyggas med ca 80–100 lägenheter samt att planen bör medge inslag av kontor och 
handel. De stöder att området Brunnsbo/Fiskebacken förändras i enlighet med de 
presenterade förslagen i planprogrammet. 
Kommentar: Noteras. Byggrättens omfattning samt användning hanteras först i 
detaljplaneskedet, bostäder/kontor/handel förespråkas i programmet. 

14. Privatpersoner 1, grupp om 25 personer 
Innan en detaljplan fastställs anser privatpersonerna att: 

 Vid omvandling av industrimark till bostadsområde måste kommunen utreda om 
marken är förorenad. 

 Gruppen kräver att en dagvattenhanteringsutredning för området ska tas fram. 
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 Gruppen uppmanar till att en arkeologisk utredning för området tas fram. 

 Gruppen anser att genomförda fladdermusrapporter för området kring 
programområdet ska beaktas och eventuellt kompletteras. 

 Gruppen säger att två gamla granar inom området behöver ses över.  

Kommentar: Punkter ovan tas hänsyn till vid detaljplaneläggning och är inte 
frågor för planprogrammet vilket beskrivs under rubriken Konsekvenser – 
miljökonsekvenser. Angående uppmaningen om en arkeologisk utredning vill 
kommunen informera om att en sådan endast beställs om Länsstyrelsen anser att 
det inom området förekommer möjlighet för arkeologiska fyndigheter i marken.  

Riksintressen och kommunala styrdokument 

 Gruppen anser att Riksintresset för kulturmiljövård ”Värdetexter avseende områden i 
Älvsborgs län med kulturmiljövärden av riksintresse enligt 2 kap 6§ NRL” ska beaktas 
i planprogrammet.  
Kommentar: Länsstyrelsen bevakar att kommunen förhåller sig till de 
riksintressen som finns för aktuellt område. Se svar på Länsstyrelsens yttrande om 
frågor rörande riksintresse för kulturmiljön. 

 Gruppen kräver att ett gestaltningsprogram tas fram.  
Kommentar: Kommunen anser att ett särskilt gestaltningsprogram inte behöver 
tas fram utan att planprogrammet förklarar de översiktliga 
gestaltningsinriktningarna inför framtida detaljplanearbeten.  

 Gruppen anser att planprogrammet strider mot Ulricehamns översiktsplan i frågan 
om att ”Storskaliga lösningar med höga hus i centrum och större områden i 
exponerade lägen på höjderna söder om Ulricehamn påverkar landskapet. 
Anpassning till platsen genom byggnaders utformning, placering och skala gör att 
landskapet och kulturmiljön inte påverkas negativt”. 
Kommentar: Kommunen anser att planprogrammet inte avviker från 
Översiktsplanens övergripande syften och mål. 

 Gruppen anser att planprogrammet strider mot styrdokumentet Riktlinjer för 
stadsbyggnad i Ulricehamns stad och lyfter delvis frågor rörande riktlinjer för 
småhusbebyggelse.  
Kommentar: Kommunen vill framföra att aktuellt område ses som en del i ett 
stadsområde och inte som ett område med småhusbebyggelse.  

 Gruppen har klippt in en del från styrdokumentet Riktlinjer för stadsbyggnad i 
Ulricehamns stad ”Riktlinjer för områden med småhusbebyggelse säger att villor med 
arkitekturhistoriska värden ska bevaras och befintliga villaområden ska behållas 
småskaliga och dess karaktär bevaras. Det vill säga att ny bebyggelse anpassas efter 
höjder och volymer som finns i området.” 
Kommentar: Kommunen vill poängtera att programområdet inte innefattar 
någon villabebyggelse utan att det i dagsläget är ett industriområde. Kommunen 
anser därför att planprogrammet inte försvårar möjligheten att bevara befintliga 
villaområden. Befintliga volymer inom programområdet är storskaliga 
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industribyggnader. Ny bebyggelse planeras att bli något högre men ska anpassas 
mer mot villaområdet genom att inte längre vara industribyggnader.  

 Gruppen anser att kommunen riskerar att göra påtaglig skada på riksintresset för 
kulturmiljö och att kommunen därför behöver utreda hänsynskravet om lämpligast 
plats för att tillgodose syftet med åtgärden. Gruppen menar på att det finns andra 
platser inom Ulricehamns tätort som bättre lämpar sig för hög och tät bebyggelse och 
att hänsynskravet om lämpligaste plats inte beaktas.  
Kommentar: Kommunen anser inte att planprogrammet riskerar att påtagligt 
skada riksintresset, se Länsstyrelsens yttrande och kommunens svar.  

Synpunkter om boendemiljö 

 Gruppen kräver att det genomförs en noggrann skuggstudie innan en detaljplan blir 
aktuell. 
Kommentar: Noteras till detaljplaneskedet. En sol- och skuggstudie bör då tas 
fram för att närmre studera eventuella konsekvenser av ny bebyggelse i området.   

 Gruppen anser att en riskutredning behöver tas fram vilken främst ska fokusera på 
trafiksituationen och eventuella skyddsåtgärder.  
Kommentar: Beaktas. En övergripande riskanalys över Ulricehamn ska tas fram 
innan någon detaljplan inom programområdet är färdigställd.  

 Gruppen menar att skyddsavståndet till reningsverket måste utredas innan 
byggnation inom det aktuella området kan påbörjas.  
Kommentar: Beaktas i detaljplaneskedet. 

 Gruppen menar att det behövs en planbestämmelse vilken säkrar att riktvärden för 
bullernivå hålls. 
Kommentar: Se svar på yttrande från Länsstyrelsen.   

 Gruppen anser att en grundlig konsekvensanalys ska göras för att kartlägga vad en 
förtätning och ökad trafik i området innebär, både vad gäller trafiksäkerhet, 
trafiktäthet och trafikbuller.  
Kommentar: Trafiksituationen utreds i detaljplaneskedet.  

Generella synpunkter på planprogrammet gällande byggnation 

 Gruppen uppmanar ansvariga tjänstemän att upphäva och omarbeta det aktuella 
planprogrammet då de anser att programmet strider mot kommunens översiktsplan 
och riksintresset för kulturmiljövård.  
Kommentar: Kommunen anser att planprogrammet inte avviker från varken 
Översiktsplanens övergripande syften och mål eller riskerar att påtagligt skada 
riksintresset. Planprogrammet kommer inte att upphävas men har delvis 
omarbetats efter samrådet.  

Specifika synpunkter på delar av det aktuella planprogrammet 

 Gruppen anser att en särskild konsekvensanalys måste göras för att undersöka var 
gränsen går när Ulricehamns historiska och nuvarande småstadsidentitet går förlorad 
och blir någonting annat som till stor del grundas i de höga hus som växer fram. 
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Kommentar: Beaktas ej. Kommunen anser att en sådan konsekvensanalys inte 
behöver tas fram.  

 Gruppen anser att Ulricehamns mål om befolkningsutveckling är orealistisk då det 
under det senare åren har varit en ovanligt stor befolkningsökning och att prognoser 
indikerar att denna utveckling förväntas avta. 
Kommentar: Ulricehamns kommuns befolkningsmål bestäms inte i 
planprogrammet.  

 Gruppen undrar hur en ersättningslösning för dagvattenhantering ska se ut. 
Kommentar: En översiktlig dagvattenutredning har tagits fram och bilagts 
handlingarna. Ytterligare utredningar av dagvattenfrågan kan behöva tas fram vid 
detaljplaneläggning.  

 Gruppen påpekar risken med att vid byggnation enligt planprogrammet bygga bort 
utsikten över Åsunden sett från Stadsparken. 
Kommentar: Kommunen delar inte gruppens oro över att utsikten över Åsunden 
byggs bort i och med planprogrammets genomförande. Redan befintlig 
villabebyggelse och vegetation skymmer till viss del Åsunden. Planerad bebyggelse i 
programområdet befaras inte väsentligt att försämra utsikten från Stadsparken. 

 Gruppen anser att höjdsättningen är otydlig, de tycker att det är oprecist att ange 
våningsantal som begränsning. 
Kommentar: Beaktas. Kommunen har reviderat planprogrammet med en 
ungefärlig höjdsättning för att ge en riktlinje för framtida detaljplaneläggning. 
Definitiv höjdsättning bestäms i detaljplanearbetet. 

 Gruppen anser att ”det inte kan kallas terrassering om man ställer en terassformation 
framför en terassformation. Då har man skapat någonting annat”. 
Kommentar: Åsikten noteras.  

 Gruppen anser att det är missvisande att skriva ”Programmet förespråkar en variation 
från två våningar upp emot sex våningar, varje fastighet ska innefatta varierande 
byggnader i 2-3 våningar och uppåt”. De anser att skrivelsen motverkar möjligheten 
att inom ett kvarter endast bygga lägre byggnader. 
Kommentar: Programmet har reviderats och syftet har förtydligats; den som 
bygger högre ska också bygga lågt. Detta för att undvika att byggnationen 
förmedlar en murkänsla samt för att möjliggöra för siktlinjer från högre liggande 
punkter.    

 Gruppen anser att kommunen måste väga låg tät bebyggelse mot den varierande 
bebyggelse som beskrivs i planprogrammet i frågan om antalet nya bostäder kontra 
stadens attraktionskraft. Gruppen anser att stadens attraktionskraft riskerar att 
byggas bort av höga hus.  
Kommentar:  Kommunen har vägt olika intressen mot varandra där dels en högre 
exploatering och en lägre exploatering än förslaget har utretts. Kommunen tycker 
att området ska utvecklas som en förlängning av stadskärnan och således ha 
stadsmässiga kvaliteter men inte exploateras så hårt att allmänhetens tillgänglighet 
till Åsunden försvåras. Resultatet av arbetet är en riktlinje där den västra delen ska 
innefatta låg bebyggelse i upp till 2–3 våningar, den östra delen något högre 
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bebyggelse i upp till 5–6 våningar; +190 möh. Exakt höjdsättning på ny bebyggelse 
kommer bestämmas i detaljplaneskedet.   

 Gruppen anser att illustrationen för siktlinjerna är missvisande och endast visar 
parallella siktlinjer i öst-västlig riktning. De anser att byggnadskroppar som sträcker 
sig i öst-västlig riktning också riskerar att skapa en murliknande bebyggelse.  
Kommentar: Kartan över siktlinjer är en illustrativ bild som visar vad siktlinjer är 
och hur de exempelvis kan finnas. Exakt var siktlinjerna kommer att finnas är än 
inte fastställt, illustrationen är till för att visa att siktlinjerna är av betydelse i det 
fortsatta arbetet med detaljplaner. Kommunen håller med om att illustrationen kan 
misstolkas, därför har tillhörande text reviderats för att förklara illustrationens 
syfte.  

 Gruppen anser att det inte går att utesluta att det aktuella planprogrammet öppnar 
för ytterligare höga hus i Ulricehamns stadskärna vilket riskerar förstöra områdets 
värden och stadens unika småstadssiluett och dessutom strider mot riksintresset. 
Gruppen anser att planprogrammets anda och vision riskerar att glömmas bort i ett 
senare skede. Detta riskerar att ske om området bebyggs med höga hus och det endast 
ges råd att det i ett senare skede även ska byggas lägre hus.  
Kommentar: Kommunen noterar skrivelsen. I framtida detaljplaneprocesser är 
det viktigt att se till områdets helhet och inte bara fokusera på den enskilda 
detaljplanens avgränsning. 

15. Privatperson 2 
 Privatpersonen hoppas att kommunen inte tar bort tillgängligheten till parkering och 

sjölivet på Åsunden. 
Kommentar: Se svar på yttrande från Ulricehamns kappseglingssällskap. 

16. Privatperson 3 
 Privatpersonen menar att det är hemskt att ta ihjäl fisketurismen i Ulricehamn och 

förstöra för alla båtägare som använder parkeringsplatsen och båtrampen. 
Kommentar: Planprogrammets intention är inte att förstöra för fisketurismen 
utan att tillgängliggöra Åsunden för fler människor. Se svar på yttrande från 
Ulricehamns kappseglingssällskap för parkeringsfrågan.  

17. Privatperson 4 (två yttranden från samma person) 
 Privatpersonen undrar hur kommunen tänker om grusparkeringen på Fiskebacken 

tas bort. Det kommer bli omständligt för de med trailer samt att fisketurismen 
”kommer dödas” om det inte finns en passande parkering i anslutning till båtrampen. 
Kommentar: Planprogrammets intention är inte att förstöra för fisketurismen 
utan att tillgängliggöra Åsunden för fler människor. Se svar på yttrande från 
Ulricehamns kappseglingssällskap för parkeringsfrågan. 

 Privatpersonen vill inte att det ska byggas nya höghus vid sjön som riskerar att 
förstöra utsikten för boende i närheten. 
Kommentar: Kommunen behöver göra en avvägning mellan det enskilda och det 
allmänna intresset. Resultatet är att det är av större vikt att omvandla ett 
industriområde till ett blandstadsområde och därigenom skapa möjlighet för något 
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högre byggnader än att bibehålla marken öppen och bebyggelsen låg för att inte 
riskera att förstöra utsikten för boende i närheten. Vissa enskilda riskerar att 
förlora sin utsikt över sjön medan andra får en förändrad utsikt. Kommunen har i 
arbetet med framtagandet av planprogrammet sett detta som en viktig fråga, 
resultatet är att se till att hela området inte bebyggs för högt utan att det skapas en 
variation i bebyggelsen med möjlighet till siktlinjer. Närheten till villaområdet är en 
viktig faktor till varför det vid framtida byggnation är viktigt med genomsläpp för 
siktlinjer och att inte tillåta ännu högre byggnader. 

 Privatpersonen förmodar att kommunen redan har erbjudit en byggherre rättigheter 
till marken och att det därför inte har någon betydelse vad hen och andra tycker.  
Kommentar: Kommunen äger marken i delområde 1 & 2 och har inte erbjudit 
någon byggherre rättigheter till marken. Förutom gatorna är delområde 3 i privat 
ägo av olika företag och privatpersoner.  

 Privatpersonen anser att en folkomröstning bör ske för att avgöra vad som ska finnas 
på platsen.  
Kommentar: Kommunen anser inte att en folkomröstning ska äga rum. De 
folkvalda politikerna är i slutändan de som antar framtida detaljplaner i området 
och kommunen anser att den beslutsordningen är mest lämplig i detta fall.  

18. Privatpersoner 5 (2 personer) 
 Privatpersonerna anser att höjden på hus i delområde 3 inte får överstiga maximalt 2-

3 våningar sett från Storgatan. Att bygga höga hus nära Åsunden anser de vore att 
förfula staden och de tycker att det finns mer lämpliga platser i staden för hög 
bebyggelse. De anser att ny- och ombyggnationer ska göras i respekt för helheten och 
kringliggande bebyggelse.  
Kommentar: Se svar på yttrande från privatpersoner 1. 

 Privatpersonerna anser att livsmiljön för boende i närområdet riskerar att bli kraftigt 
påverkad till det sämre genom skuggbildning och förlorad kvällssol.  
Kommentar: Noteras till detaljplaneskedet. En sol- och skuggstudie bör då tas 
fram för att närmre studera eventuella konsekvenser av ny bebyggelse i området.   

19. Privatpersoner 6 (2 personer) 
 Privatpersonerna anser att planprogrammet möjliggör för byggherrar att bygga allt 

för höga hus. De anser att det vore lämpligt att ny bebyggelse harmoniserar med 
befintliga byggnader och inte överstiger höjden på Bogesunds väveri.  
Kommentar: Se svar på yttrande från privatpersoner 1.  

 Privatpersonerna är inte nöjda med trafikmängden i området idag och undrar hur den 
kommer bli i framtiden.  
Kommentar: Hur trafikökningen ska hanteras bedöms i kommande 
detaljplanearbeten.  

 Privatpersonerna undrar vart alla ska parkera. 
Kommentar: Vid nybyggnation är det upp till varje enskild fastighetsägare att 
tillgodose sitt parkeringsbehov i enlighet med Ulricehamns kommuns 
parkeringsnorm. Under detaljplanearbetet kommer parkeringsfrågan att ses över. 
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20. Privatpersoner 7 (2 personer) 
 Personerna anser att maximalt accepterade höjden från Storgatan sett ska vara 8–9 

meter och att höjderna inom alla delområden i programområdet generellt ska sänkas.  
Kommentar: Se svar på yttrande från Länsstyrelsen samt Privatpersoner 1 och 
Privatperson 4. 

 Personerna anser att det inte ska byggas närmare än 30–40 meter från strandkanten 
för att möjliggöra för att människor ska kunna röra sig fritt. De vill också att det byggs 
någon form av brygga ut i vattnet.  
Kommentar: Se svar på yttrande från Ulricehamns kappseglingssällskap. Mer 
precis utformning av strandområdet med exempelvis bryggor studeras i ett senare 
skede.  

 Personerna anser att programområdets yta kräver minst ett grönområde med plats 
för lek, aktiviteter och förslagsvis någon form av vattenlek/fontän. 
Kommentar: Kommunen håller med om att programområdet behöver ett 
grönområde och menar att befintligt grönområde längs Strandgatan huvudsakligen 
ska bevaras. Plats för lek ska innefattas i området. Mest lämplig plats utreds i 
detaljplaneskedet. Eventuellt kan det bli aktuellt med öppna dagvattenlösningar 
vilket även kan fungera som vatteninslag i miljön.  

 Personerna anser att det hade varit trevligt om nya området kunna innefatta någon 
restaurang och café och exempelvis minigolf eller beachvolleyboll.  
Kommentar: Beaktas, i kommande detaljplaner inom programområdet ska det 
utredas möjlighet till restaurangverksamhet och offentliga ytor för sport och lek. 

 Personerna anser att situationen över Strandgatan behöver arbetas med och förslår 
en anläggning av gångtunnel eller nedgrävning av gatan.   
Kommentar: Förslagen i privatpersonernas yttrande noteras, Strandgatans 
utformning utreds vidare i detaljplaneskedet.  

 Privatpersonerna vill att inget av delområdena får bygglov innan färdiga skisser för 
alla delområden finns.  
Kommentar: Eftersom möjlighet till utveckling av området kommer ske i etapper 
(på grund av reningsverkets flytt) kommer inte färdiga skisser för hela området 
finnas innan dess att första etapperna påbörjas. Syftet med planprogrammet är att 
ta fram en översiktlig planering över området och därefter möjliggöra för 
byggnation i etapper.  

 Personerna vill att kommunen ska redovisa hur befintliga hus bakom nya området 
kommer påverkas gällande kvällssolen.  
Kommentar: Beaktas i detaljplaneskedet. En sol- och skuggstudie bör då tas fram 
för att närmre studera eventuella konsekvenser av ny bebyggelse i området.    
 

21. Privatpersoner 8 (2 personer) 
 Personerna anser att trafiksituationen på Strandgatan inte är optimal och att 

hastighetsbegränsningarna sällan hålls. De anser att det borde finnas ett riktigt 
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övergångsställe över Strandgatan.  
Kommentar: Trafiksituationen ses över i detaljplanearbetet.  

 Personerna menar att programområdet redan används flitigt av Ulricehamnare och 
besökare och de ser positivt till att det tillvaratas och utvecklas. De är dock något 
oroliga över att känslan av tillgänglighet förändras om området istället innefattar 
bostäder. 
Kommentar: Noteras.  

 Personerna undrar varför ny bebyggelse måste uppföras i upp till 5–6 våningar, de 
menar att den byggnadshöjden motsvarar höjden på kvarteret Tvingen, vilket de 
menar är ”en stor skam för Ulricehamn”.  
Kommentar: Se svar på yttrande från Länsstyrelsen samt Privatpersoner 1 och 
Privatperson 4. 

 Personerna är skeptiska till vad kommunen menar angående terrassering som ska 
följa Ulricehamns naturliga lutning. 
Kommentar: Se svar på yttrande från Privatpersoner 1.  

 Personerna anser att det gärna får vara en variation i höjd inom programområdet 
men att maxhöjden ska ligga på 3 våningar. De föreslår attraktiva rad- och kedjehus i 
material som tegel och trä, men inte skapa höga murar av betongklumpar längs sjön.  
Kommentar: Kommunen anser att området ska utvecklas som en förlängning av 
stadskärnan och således ha stadsmässiga kvalitéer men inte exploateras så hårt att 
allmänhetens tillgänglighet till Åsunden försvåras. Kommunen håller med om att 
det är viktigt att ny bebyggelse inte uppförs så att en murkänsla skapas, se svar på 
yttrande från privatperson 4.  

 Personerna anser att det är viktigt att trafiksituationen även på Storgatan ses över då 
de menar att situationen där idag är rörig.  
Kommentar: Beaktas i kommande detaljplanearbeten.  

22. Privatperson 9 
 Privatpersonen anser att det är av stor vikt att Ulricehamns karaktär med 

småhusbebyggelse i sluttning bibehålls. Därför måste stor hänsyn tas vid utformning 
av nya byggnader, de anser att de bör ha en klassisk karaktär i maximalt 3–4 våningar 
för att smälta in i omgivningen. 
Kommentar:  Se svar på yttrande från privatpersoner 1. 

 Privatpersonen uttrycker en oro att om ny bebyggelse överstiger 3–4 våningar finns 
stor risk för förlorad kvällssol vilket avsevärt kan komma att försämra boendemiljön.  
Kommentar: Beaktas i detaljplaneskedet. En sol- och skuggstudie bör då tas fram 
för att närmre studera eventuella konsekvenser av ny bebyggelse i området.   

 Privatpersonen uttrycker en oro över att framtida bebyggelse kan inskränka den 
privata sfären hos fastighetsägarna öster om programområdet då insyn i deras 
trädgårdar och hus kan bli påtaglig.  
Kommentar: Noteras, framtida bebyggelse bör inte medföra en betydande 
olägenhet för omgivningen.  
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 Privatpersonen uttrycker att höjden från Storgatan maximalt bör vara 2–3 våningar 
för att därefter kunna gå upp i 4–5 våningar i souterräng ner mot Strandgatan.  
Kommentar: Se svar på yttrande från Privatpersoner 1.  

23. Privatpersoner 10 (2 personer) 
 Privatpersonerna är i stort positiva till den utveckling som framställs i 

planprogrammet då de anser att marken inte bör användas för industriändamål. De 
ser gärna en grillplats vid strandkanten med möjlighet till picknick och lek. 
Personerna hade gärna sett att kommunen ser på möjligheten att planera en förskola i 
området.  
Kommentar: Noteras. Mer specifik utformning av strandområdet utreds i 
detaljplaneskedet. Uppförande av en förskola har inte varit en prioriterad fråga i 
utformning av planprogrammet, programmet omöjliggör dock inte förskola i 
området.  

 Privatpersonerna anser att byggnaderna från Storgatan sett borde få uppföras i 
maximalt 4 våningar för att på ett bättre sätt möta befintliga byggnader. De menar att 
eftersom det sluttar ner mot Strandgatan skulle det ändå vara möjligt med fler 
våningar på andra delar av fastigheterna. Upp till sex våningar mot Storgatan anser 
de blir en för stor kontrast gentemot kringliggande bebyggelse. De ser positivt till att 
byggnadshöjderna ska variera och att höjden hålls nere i delområde västra men anser 
att maximal höjd i det området bör vara 2 våningar.  
Kommentar: Se svar på yttrande från Länsstyrelsen samt Privatpersoner 1.  

 Privatpersonerna vill även tillägga att kommunen bör ta ett större ansvar och kontroll 
över samhällsutvecklingen i framtiden genom att exempelvis själva äga/köpa fler 
fastigheter för att sedan utlysa tävlingar kring utformningen av dem. De anser att det i 
dagsläget tycks vara lokala byggherrar och deras idéer som i för stor grad styr stadens 
utveckling. De tycker att kommunen ska tänka mer långsiktigt gällande 
samhällsutvecklingen för att få ett bättre och mer långsiktigt hållbart resultat. 
Kommentar: Noteras.  
 

24. Privatperson 11 
 Personen uttrycker en oro över att Ulricehamn tappar sin själ vid nybyggnation i 5–6 

våningar då personen anser att Ulricehamn är en småstad med 1–3 våningshus i 
centrum. Om det hade stått 5–6 våningshus i programområdet hade personen inte 
valt att flytta till Ulricehamn, om det byggs 5–6 våningshus inom programområdet 
kommer personen att välja en annan bostadsort. Personen tycker att det är bra att 
bygga ut men att det är viktigt att bygga i mindre skala så att småstadskänslan 
bevaras. Personen undrar hur Ulricehamns varumärke påverkas om småstadskänslan 
byggs bort och ersätts med en typ av förortskänsla som flervåningshus förmedlar 
samt hur in- och utflyttningen påverkas av den typen av utbyggnad.  
Kommentar: Kommunen vill att det ska finnas olika typer av bostadsformer som 
flerbostadshus, villor och radhus i centrala Ulricehamn för att locka olika 
målgrupper till staden. Brunnsbo/Fiskebacken är i dagsläget ett industriområde 
beläget i de centrala delarna av staden, kommunen anser att Ulricehamns 
varumärke kan stärkas genom att utveckla området till en blandstad, bevara 
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intressanta miljöer och tillgängliggöra Åsunden bättre för allmänheten. Hur 
utbyggnad av programområdet kommer påverka in- och utflyttningen i staden är 
svårt att säga i det här stadiet, intentionen från kommunen är dock att möjliggöra 
för fler bostäder i ett centralt och attraktivt läge vilket borde generera inflyttning 
snarare än utflyttning.  

 Personen undrar vad som skiljer utbyggnad av Brunnsbo/Fiskebacken mot utbyggnad 
av andra områden som exempelvis Tegelbruket. Personen undrar hur business caset 
ser ut för de olika områdena. 
Kommentar: Tegelbruket innefattas inom planprogram för Bronäs, 
Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn, i delområdet som innefattar Tegelbruket 
planeras en byggnation i upp till 10 våningar. Kommunen anser att 
planprogrammen inte ska ses som business cases utan som visionsdokument för 
framtida stadsutveckling. Båda programområdena innefattar i dagsläget 
industriområden som kommunen på lång sikt vill förändra.  

 Personen undrar hur kommunalskatten påverkas av utbyggnad av 
Brunnsbo/Fiskebacken då utbyggnaden ”drar med sig” en flytt av reningsverket.  
Kommentar: Arbetet med planprogrammet handlar om att studera hur området 
ska utvecklas när industriområdet (inklusive reningsverket) görs om till att inte 
längre vara ett industriområde då kommunen anser att marken i detta centrala 
område ska användas på ett mer lämpligt sätt. Arbetet handlar inte om att studera 
flytten av reningsverket och vilka eventuella konsekvenser det innebär. 
Reningsverkets flytt är ett parallellt arbete. Beslutet om att flytta reningsverket hör 
således inte till planprogrammets arbete.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebastian Olofsson   Robin Enqvist 
Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt  
Miljö och samhällsbyggnad  Planenheten 

Miljö och samhällsbyggnad 
 
Elin Kajander 
Planarkitekt 
Planenheten 
Miljö och samhällsbyggnad



ulricehamn.se

BRUNNSBO/FISKEBACKEN
PLANPROGRAM FÖR

GODKÄNNANDEHANDLING



MEDVERKANDE 
Planprogrammet Brunnsbo/Fiskebacken har 
tagits fram av tjänstemän på planenheten i sam-
råd med tjänstemän från miljöenheten, mark 
och exploateringsenheten, byggenheten, kultur 
och fritid samt med det kommunala bolaget 
Ulricehamns Energi AB. 

Robin Enqvist, planarkitekt  
Elin Kajander, planarkitekt

Lars Stokka, stadsarkitekt
Hans Utstrand, f.d. stadsarkitekt
Eva Öhlund, enhetschef planenheten 
Andreas Ekman, enhetschef mark & exploatering
Edward Isaksson, exploateringsingenjör
Fredrik Larsson, exploateringsingenjör
Lisa Arnesén, miljöinspektör
Pär Norgren, miljöinspektör
Mats Kindlund, gatuingenjör  
Lena Molander, fritidskonsulent
Lisa Mårtensson, kultursekreterare
Tommy Lind, GIS-ingengör
Henrik Wetterholm, bygglovsingenjör 
Ulrika Emterwall, kommunikatör
Thomas Brolin, Ulricehamns Energi

SAMMANFATTNING
Ett planprogram har upprättats för Brunnsbo/Fiskebacken. Syftet med 
programmet är att möjliggöra ändring av markanvändningen i området 
från dagens industriändamål till bostäder, kontor, rekreation, verksam-
heter, service och handel. Intentionen är att skapa en helhetsbild över 
området vilken ska vara vägledande vid framtida detaljplanering.

Programområdet är uppdelade i tre delområden kallade delområde 1 - 
västra, delområde 2 - Strandgatan och delområde 3 - östra. Närheten 
till Åsunden präglar programområdet, visionen är att kopplingen till 
sjön ytterligare ska förstärkas. Strandområdet ska tillgängliggöras mer 
för allmänheten och samtidigt samspela med utvecklingen av ny bebyg-
gelse. I det västra delområdet föreslår programmet en lägre bebyggelse. 
Strandgatans barriäreffekter ska minskas och uttrycket ska förändras 
från landsvägskaraktär till stadsgata. I det östra delområdet föreslås ny 
något högre bebyggelse uppföras och siktlinjer mot sjön ska tas hänsyn 
till. I programområdet ska ny bebyggelse knytas samman med gammal 
och möjliggöra för fler människor att vistas i Brunnsbo/Fiskebackens 
attraktiva område vid Åsunden, mitt i stan.

Diarienummer: 2017/697
Upprättad: 2017-11-30
Reviderad: 2018-05-08
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VARFÖR ETT PLANPROGRAM?
Innan ett detaljplanearbete påbörjas kan ett plan-
program behöva tas fram för att utreda förutsätt-
ningar och visioner för det område som ska plan-
läggas. Syftet med att ta fram ett planprogram är 
att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt i ett 
tidigt skede. Ofta berörs många olika sakägare av 
programförslaget. Dessa får möjlighet att påver-
ka förslaget genom att lämna synpunkter under 
programprocessen.  

Genom att ta fram ett planprogram för Brunnsbo/
Fiskebacken tar Ulricehamns kommun ett helhets-
grepp i planeringen av området kring reningsver-
kets nuvarande placering. Programmet visar hur 
och vart tillkommande bebyggelse kan uppföras 
med hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden i 
en täthet som möjliggör en levande stadsdel. Arbe-
tet med att planlägga en ny plats för reningsverket 
har redan påbörjats och när flytten blir en realitet 
öppnas möjligheten upp för att marken i området 
kan användas på ett annat sätt än den gör i dags-
läget.

Syfte

Det övergripande syftet med programmet är att 
förmedla en helhetsbild av en möjlig utveckling 
och därmed få goda förutsättningar för en opti-
mal markanvändning. Programmet ska utgöra en 
grund och fungera som inriktning för kommande 
detaljplaner och bygglov i ett långsiktigt perspek-
tiv. Förslaget ska bidra till en hållbar, attraktiv 
och nyskapande stadsutveckling av ett viktigt och 
centralt område i Ulricehamn. 

Vision

I dagsläget bidrar nuvarande markanvändning till 
att området i stor utsträckning är låst för allmän-
heten. Området går som en halvmåne ut i Åsun-
den och är samtidigt en central plats i Ulricehamn, 
förutsättningarna för området att utvecklas till 
något annat är goda då platsens är unik. Visionen 
med programmet är att förändra ett industri-
område till ett bostadsområde där rekreation, 
verksamheter, kultur och kopplingen till Åsunden 
kan samspela på ett intressant sätt. Att skapa en 
plats som är utformad med långsiktighet, flexi-

INTRODUKTION

ILLUSTRATION 1: ÖVERSIKT ULRICEHAMN



bilitet och resiliens i åtanke. Det attraktiva läget 
innebär också att det är av stor vikt att se över 
helheten i området och skapa en plats där stadens 
invånare känner sig välkomna. Området planeras 
inte enbart för de närmast bosatta utan för alla 
stadens invånare. Det nya området förväntas bli 
en naturlig del av olika stråk med målpunkter dit 
människor söker sig, vilket också ställer krav på de 
arkitektoniska kvaliteterna i området.

Process

Enligt plan och bygglagen (PBL 2010) gäller 
samma regler för samråd vid ett planprogram som 
en detaljplan. Programmet ställs ut för samråd, 
därefter kan olika aktörer och allmänheten yttra 
sig rörande samrådsförslaget. Yttranden samman-
ställs i en samrådsredogörelse och programmet 
kan justeras utifrån inkomna yttranden. Därefter 
kan programmet godkännas av politiken. Hänsyn 
ska tas till programmet vid kommande arbeten 
med detaljplaner och programmet ska fungera 
som ett vägledande dokument. Planprogrammet 
är däremot, till skillnad från detaljplaner, inte ett 
juridiskt bindande dokument.
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INTRODUKTION

DISPOSITION I DOKUMENTET
Planprogrammet Brunnsbo/Fiskebacken har upp-
förts med visionsidén i fokus. Således presenteras 
programförslaget tidigt i dokumentet. Efter att 
förslaget har framställts i sin helhet presenteras 
ytterligare planeringsunderlag i form av tidigare 
ställningstagande samt platsens förutsättning-
ar. Om läsaren upplever något oklart eller inte 
har tillräcklig lokalkunskap om platsen kan hen 
således bläddra framåt i dokumentet för att få mer 
information. 

Samrådshandlingarna för planprogram för 
Brunnsbo/Fiskebacken ställdes ut på samråd 15 
januari - 19 februari 2018. Handlingarna du nu 
har i din hand är en uppdaterad version av sam-
rådshandlingarna, ändringarna har gjorts utefter 
vissa samrådsyttranden. 

Samrådsredogörelsen som återger inkomna ytt-
randen och kommunens bemötande är fristående 
men en del av planprogrammet. Till programmet 
hör också Bilaga 1: Dagvattenutredning.

PLANUPPDRAG

PLANPROGRAM

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

DETALJPLANER

SAMRÅD REDOGÖRELSE GRANSKNING GRANSKNINGSUTLÅTANDE ANTAGANDE LAGA KRAFT

SAMRÅD

GODKÄNNANDE
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BRUNNSBO/FISKEBACKEN

Ulricehamn befinner sig i en expansiv fas och må-
let är att öka befolkningen i kommunen till 27000 
invånare år 2025. Det ökade trycket på bostäder i 
attraktiva lägen är en bidragande faktor till Ulrice-
hamns nuvarande utvecklingstakt. Som ett resul-
tat av en ökad befolkning behöver den kommunala 
tekniska försörjningen byggas ut, därför har det 
tagits fram ett underlag för en utbyggnad och flytt 
av det befintliga reningsverket. Den planerade 
flytten av reningsverket innebär att det frigörs en 
större yta i centrala Ulricehamn med stor utveck-
lingspotential. För att kunna säkerställa och visa 
på kommunens intentioner med marken har det 
beslutats att ett planprogram ska tas fram för 
området. 

Läge och areal

Brunnsbo/Fiskebacken är beläget relativt centralt 
i Ulricehamns tätort. Avståndet till Stora torget är 
knappt 500 meter vilket indikerar att områdets 
läge har ett gynnsamt avstånd till allehanda servi-

cefunktioner. Gränserna för programområdet går 
längs Fiskaregatan i norr, Storgatan i öst, Fahl-
mansgatan i söder samt Åsunden i väst. Området 
går som en båge ut i vattnet och omfattar en yta på 
cirka 9 hektar.

PROGRAMOMRÅDET

KARTA 1: KARTA ÖVER ULRICEHAMN MED BRUNNSBO/FISKEBACKEN INRINGAD KARTA 2: ALLMÄNNA VÄGAR INOM OCH RUNT PROGRAMOMRÅDET

ÅSUNDEN
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Historia

Programområdets historiska omvandling startar 
omkring sekelskiftet mellan 1800-1900 talet. Inn-
an dess fanns en gård kallad Brunnsbo centralt i 
området. Sedermera förlades järnväg rakt igenom 
området där nuvarande Strandgatan är belägen. 
Succesivt utvecklades området till att innefatta en 
rad olika industriverksamheter däribland textilin-
dustrier. Vissa byggnader tillhörande Bogesunds 
väveri med fasaden mot Storgatan är över hundra 
år gamla. Topecohuset är också en representant 
för textilindustritraditionen i området. Den textila 
traditionen med stickerier och väverier är en viktig 
del av Ulricehamns historia och identitet.

Under mitten av 1900-talet anlades också stadens 
första reningsverk inom området och placerades 
nära Åsunden. Där biogasstationen ligger idag har 
det tidigare funnits en möbelfabrik. Både norr och 
söder om programområdet är historien präglad av 
industri där både ett garveri och en splintfabrik 
har funnits.

PROGRAMOMRÅDET

Användning av platsen

I dagsläget är reningsverket placerat i den västra 
delen av området och upptar en stor yta. Längs 
strandkanten i det västra området pågår olika båt-
verksamheter och området fungerar som en plats 
för rekreation. Strandpromenaden nyttjas av Ulri-
cehamns befolkning som del i ett promenadstråk. 
Strandgatan som skär centralt genom området är 
en av entréerna in till Ulricehamn och nyttjas av 
trafikanter som ska in till staden, men också för 
viss genomfartstrafik. Parallellt väster om Strand-
gatan går ”banvallen” vilken nyttjas flitigt som 
cykelstråk. Banvallen är ett viktigt rörelsestråk 
genom området och vidare mot olika platser i sta-
den och kommunen. Inom området finns även en 
biogasstation och en återvinningscentral.

I områdets östra delar ligger äldre byggnader som 
är av kulturhistoriskt värde kallade Bogesunds 
Väveri. Byggnadskropparna i tegel ses som stora 
värden och ska i största möjliga mån bibehållas i 
befintlig utformning. Väveriet fungerar i dagsläget 

KARTA 3: EXISTERANDE BYGGNADER I OMRÅDET IDAG

BOGESUNDS VÄVERI

TOPECOHUSETFÖRVARINGSHUS 

FÖR BÅTAR

RENINGSVERKET

BIOGASSTATION

BOWLINGHALL

som kontorslokaler samt till viss del som industri. 
I angränsning till väveriet finns en större byggnad 
vilken nyttjas som bowlinghall med restaurang-
verksamhet. I östra delen av programområdet på-
går även en del kontorsverksamhet i det så kallade 
Topecohuset. I närhet till programområdet finns 
även skolor, livsmedelsbutik, restauranger, frisö-
rer, vårdcentral med mera. 



Markägande

Inom programmet ligger 11 fastigheter varav 5 är 
kommunalt ägda. Drygt hälften av programmets 
yta är kommunalt ägd mark och belägen i västra 
delen av programområdet. På den kommunala 
marken finns reningsverk, båtverksamheter, gator, 
gångvägar, biogasstation, återvinningsstation, 
parkering etcetera. 

KARTA 4: MARKANVÄNDNINGSKARTA 

BOWLING, INDUSTRI, 

KONTOR

(PRIVATÄGD MARK)

RENINGSVERKET

(KOMMUNAL MARK)

FÖRVARING AV BÅTAR

(KOMMUNAL MARK)

PARKERING & BIOGASSTATION

(KOMMUNAL MARK)

KONTOR, VERKSAMHETER

(PRIVATÄGD MARK)GRÖNOMRÅDE, REKREATION

(KOMMUNAL MARK)

PROGRAMOMRÅDET

8

KARTA 5: ORTOFOTO ÖVER PLATSEN MED AVGRÄNSNING (2017)
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PROGRAMOMRÅDET

FOTON FRÅN PLATSEN IDAG

GRÖNOMRÅDE OCH BANVALLENSTRANDOMRÅDETEN AV FÖRENINGSLOKALERNA I VÄSTRA OMRÅDET

BOGESUNDS VÄVERI SETT FRÅN NORDVÄST BOGESUNDS VÄVERI SETT FRÅN ÖSTBEFINTLIGT GRÖNOMRÅDE BELÄGET SÖDER OM FABRIKSGATAN
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UTGÅNGSPUNKT
Utifrån platsens nuvarande förutsättningar tydlig-
görs här de aspekter som ska driva utvecklingen av 
området. Huvudfokus ligger på att tillgängliggöra 
området genom en rad olika funktioner. 

Åsunden - kontakten med vattnet

Tillgängligheten till Åsunden ska få fokus vid ut-
veckling av området, platsen ska öppnas upp och 
möjliggöra för allmänheten att vistas i området. 
Kopplingar mellan stad och vatten ska förstärkas 
genom olika aktiviteter längs strandområdet och 
vid bryggorna. Med sin bågform ut i vattnet huse-
rar Brunnsbo/Fiskebacken i ett unikt läge vilket 
föreslås tillvaratas genom utbyggnad av attraktiva 

boenden. Bebyggelsen närmst vattnet ska utfor-
mas i lägre bebyggelse och i östra delen
av området kan bebyggelsen utformas något 
högre. 

Möten i en blandstad

Gränserna mellan staden och Åsunden ska suddas 
ut och mötet mellan dem tillvaratas. Möten ska 
även ske mellan olika funktioner inom området. 
En blandstad där bostäder, kontor och handel 
involveras är utgångspunkten för utveckling. 
Ut kulturhistorisk aspekt ska huskropparna av 
vissa äldre industrilokaler bevaras och samsas 
med byggnader i en ny modern tappning men i 
liknande material. Kontorspersonal ska kunna 

utnyttja det attraktiva läget och promenera den 
korta sträckan till Åsunden för rekreation, samma 
attraktiva läge som bosatta och stadens invånare 
nyttjar kvällstid.

Rörelse

Rörelsen genom och i området ska få fokus och 
allmänheten ska känna tillgänglighet till hela 
platsen trots dess olika användningsområden, 
därför ska privata innergårdar undvikas i områ-
det. Platsen ska fungera dynamiskt, vara i rörelse 
under året och dygnet samt fungera flexibelt vid 
yttre förändringar. Området präglas av sin historia 
och ska under omvanlingen fungerar som en plats 
där det gamla blandas med det nya. 

VISION - TILLGÄNGLIGHET

ILLUSTRATION 2: SEKTION GENOM OMRÅDET
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ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN

Tillgänglighet

Visionen och målbilden är att utveckla en plats 
där staden möter land och vatten. Fokus vid ut-
vecklingen ligger i att tillgängliggöra platsen för 
allmänheten och skapa ett område som bygger på 
långsiktighet, flexibilitet och resiliens. Genom att 
sträva efter att skapa resiliens utformas ett håll-
bart samhälle som står sig. Med tanke på det långa 
tidsperspektivet och de olika förutsättningarna 
som reglerar genomförandet av programmet är 
det viktigt att platsen kan förhålla sig och fortsätta 
utvecklas med tiden utifrån yttre förutsättningar. 
Genom en flexibilitet och strategiska ställnings-
taganden ökar möjligheten för förverkling av 
idéerna.

Byggd miljö

Det huvudsakliga utvecklingsförslaget är att 
omvandla området till ett integrerat bostads-, 
kontor- och rekreationsområde. Den byggda mil-
jön ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet utifrån 
begreppen långsiktighet, flexibilitet, resiliens. 
Riktlinjerna för stadsyggnad i Ulricehamns stad 
(2017) ska tas hänsyn till.

För att skapa långsiktighet i den byggda miljön 
kan hänsyn till följande tas vid ny exploatering:
• Hög kvalitet i utformandet och genomförandet
• Bärkraftighet gentemot klimatförändringar
• Skapa flexibilitet inför framtida behov och ex-

ploatera området med ett bebyggelsesätt som 
är fungerande idag såväl som i morgon

• Bygga klimatsmart och miljömässigt
• Bygga hållbart med ett långsiktighetstänk

För att skapa flexibilitet i den byggda miljön kan 
fokus exempelvis ligga på följande:
• Möjliggöra för olika funktioner i detaljplaner
• Anpassa utrymmen både inne och ute till 

framtida behov
• Skapa ytor som kan anpassas efter säsong

Med ett tydligt och bra arbtete med långsiktig-
het och flexibilitet skapas resiliens i den byggda 
miljön. Resiliens innebär robust hållbarhet, en 
byggd miljö som är hållbar och flexibel för fram-
tida förändringar utan att för den sakens skull 
tappa kvaliteten. Den byggda miljön ska bibehålla 
strukturen, funktionen och identiteten trots ett 
förändrat samhälle. 

Offentliga platser
För att bidra till sociala interaktioner är det viktigt 
att mötesplatser skapas där människor kan träffas 
i det offentliga rummet. Platserna och stråken kan 
förstärka varandra genom att mötesplatser lokali-
seras utmed stråk som har många förbipasseran-
de. Beroende på vilken typ av bebyggelse det finns 
kring mötesplatserna så kan det bidra till mer eller 
mindre aktivitet både på platserna och i stråken.  
Det är av stor vikt att de offentliga rummen i pro-
gramområdet utformas så att utevistelse främjas. 
De offentliga platserna ska utgöra gröna rum och 
med hjälp av passande belysning skapa trygga och 
trevliga platser. Det offentliga rummet ska fungera 
som ett nätverk mellan platser och stråk. För att 

PROGRAMFÖRSLAG

Resiliens är den långsiktiga för-
mågan hos ett system att han-
tera förändringar och fortsätta 
att utvecklas. Resiliens kan ses 
som en synonym till hållbarhet. 

FAKTARUTA



12

utveckla Brunnsbo/Fiskebacken till ett levande 
område är det viktigt med förbindelser från när-
liggande stadsdelar. De tre begreppen långsiktig-
het, flexibilitet och resiliens ska även genomsyra 
utformningen av offentliga rum.

Långsiktighet och flexibilitet i det offentliga 
rummet:
• Vid utformning av offentliga rum ska långsik-

tighet finnas i åtanke. Platsen ska vara funge-
rande idag men också under en lång framtid 

• För att skapa ett flexibelt offentligt rum ska 
platsen kunna anpassa sig till användaren, vil-
ket bidrar till identitetsskapande och därmed 
till trygghet

• Det offentliga rummet ska med enkla medel 
anpassas efter säsonger

• Rörelsefrihet och nyttjandefrihet inom progra-
mområdet ska vara i fokus. Allmänheten ska få 
tillgång till hela programområdet i stort, även 
i största möjliga mån tillgång till traditionellt 
privata områden likt gårdsmiljöer

• För att locka fler människor ska de offentliga 
rummen utformas olika

Resiliens i det offentliga rummet ska med hjälp av 
nämnda bilder skapas inom området. De offent-
liga rummen blir då föränderliga med tiden och 
anpassas såväl till olika årstider som till använda-
rens användning av platsen.  

Stråk och rekreation 

Aktiva och väldefinierade stråk är viktiga för rörel-
sen i området och är en stor del av det offentliga 
rummet. Rörelsen ger möjlighet till möten och 
skapar liv, exempelvis med hjälp av gröna stråk. 
Dagens grönstråk längs Åsunden och banvallen 
ses som stora tillgångar i området och ska i största 
möjliga mån bevaras och utvecklas. Visionen med 
programmet är att öppna upp rörelsen i området 
och skapa mjuka övergångar mellan privata och 
offentliga rum. Att skapa halvoffentliga platser 
kan vara ett positivt inslag för att motverka att 
allmänheten känner sig exkluderad från vissa 
platser inom området. Aktiviteter likt caféer, 
verksamheter och lekplatser, skapar tydliga mål-
punkter i området och bidrar till naturlig rörelse. 
Gångstråket längs med Åsunden bidrar till att 
människor rör sig i området och stråken knyter 

an till befintliga vandringsleder/promenadstråk i 
och utanför området. I Grönplanen (2001) pekas 
området ut som en viktig plats för rekreation. Två 
mötande ”gröna fingrar” leds in i området och 
utpekas därmed som en plats som ska förstärkas 
och utvecklas i förhållande till sitt rekreationsvär-
de. Genom att tillgängliggöra området förstärks 
rekreationsmöjligheterna.

PROGRAMFÖRSLAG

KARTA 6: VISIONSSKISS ÖVER RÖRELSE I OMRÅDET
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Konst

Områdets omvandling från ett privat verksam-
hetsområde till en mer offentlig och allmän plats 
medför att det är viktigt att ha ett tillvägagångsätt 
för att förändra invånarnas upplevelse och syn 
på platsen. Visionen och målet med området är 
att platsen ska tillgängliggöras och bli en naturlig 
del av stadens centrum. Genom att använda sig 
av konst och kultur går det att uppmärksamma 
platsens identitet och skapa liv. Konst kan uppfat-
tas olika av olika människor och skapar därmed en 

variation beroende på vem som besöker platsen. 
Förslagsvis kan konsten inom området framställas 
som statyer, väggmålningar eller växtlighet, det är 
fantasin som sätter gränserna. 

Siktlinjer

Siktlinjer ska finnas i och genom området, kar-
ta 7 är en illustrativ bild med syfte att visa vad 
siktlinjer är och för att påvisa att de är av bety-
delse. Vid ny exploatering är det positivt att göra 
genomsläpp i såväl västra som östra delen av 
programområdet, detta för att möjliggöra för att 
siktlinjerna framställs eller befintliga förstärks. 
Programområdets koppling till Åsunden ska vara 
i fokus. 

Trafik och gata
Vid förändring av programområdet är det viktigt 
att arbeta bort barriärkänslan som Strandgatan 
utgör. Gatan ska förändras så att upplevelsen 
kan kopplas till en stadsgata där bilföraren ak-
tivt väljer att köra i ett lugnare tempo. Att ändra 
Strandgatans utformning ses som en förutsättning 
för att skapa ett område som upplevs tillgängligt. 
Tillvägagångssätt förklaras i delområde 2.

Gång- och cykelvägar

Banvallen ska bevaras och dess funktion som cyk-
elstråk mellan Ulricehamn och Skottek/Marbäck 
ska bibehållas. Gång- och cykeltrafiken prioriteras 
i den västra delen längs med vattnet, längs Strand-
gatans sidor och i den östra delen som en förläng-
ning av Storgatanstråket från stadens centrum.  

Parkering

Vid exploatering inom programområdet ska par-
keringsnormen för Ulricehamns kommun följas. 
Parkeringsbehovet för varje fastighet ska i första 
hand lösas inom respektive kvartersmark och i 
största möjliga mån placeras under mark för en 

PROGRAMFÖRSLAG

ILLUSTRATION 3: UTBLICKAR MOT ÅSUNDEN

 KARTA 7: SKISS MED EXEMPEL PÅ SIKTLINJER, POSITIONER EJ FASTSTÄLLDA
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optimal markanvändning. För att tillskapa rekre-
ationsmöjligheter och undvika parkering i strand-
nära läge samt för att undvika trafikflöden nära 
vattnet ska allmän parkering och bostadsparke-
ring tillhörande den västra delen av området med 
fördel placeras med visst avstånd från vattnet. I 
det östra delområdet är det önskvärt att bygga 
underjordiska parkeringsgarage, det kan däremot 
vara svårt i det västra området i och med mark-
nivån och närheten till Åsunden. Möjlighet till 
besöksparkering, lastningsutrymmen och cykel-
parkering kommer att utredas vidare i kommande 
detaljplaner.

Buller

Bebyggelsen inom området ska placeras på ett sätt 
att påverkan från buller kan minskas. Bullerutred-
ningar kommer att krävas i detaljplaneskedet när 
huskropparnas placering har fastställts.  

Teknisk försörjning 

Den tekniska försörjningen i området är god och 
förväntas inte orsaka några svårigheter vid framti-
da detaljplaneläggning. I den västra delen behöver 

troligtvis transformatorstationer lokaliseras. Viss 
del av reningsverkets funktion ska fortsatt vara 
kvar i området, en pumpstation och ett utlopp. 
Återvinningsstationen belägen i västra delen i 
nära angränsning till Strandgatan kan komma att 
flyttas men dess funktion ska fortfarande finnas 
inom eller i nära angränsning till programområdet. 
Förslagsvis placeras dessa olika funktioner i nära 
angränsning till varandra.

Ekosystemtjänster

Inom programområdet finns vissa funktioner som 
är särskilt viktiga i analysen av ekosystemtjänster. 
Gångstråket längst vattnet är en av funktionerna 
som ska bevaras och utvecklas, grönområdet väster 
om Strandgatan samt banvallen fyller också viktiga 
funktioner. Dessa funktionen är bland annat att de 
fungerar som en bostad för olika insekter och små-
djur, växtligheten renar luften samt bidrar i viss
mån till vindskydd. Övergripande ska ekosystem-
tjänsterna tillvaratas och utvecklas för att bidra till 
en än bättre miljö i området. Vid detaljplanelägg-
ning föreslås grönstrukturer och ekosystemtjänster 
ses i ett större perspektiv än endast på fastighets-
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nivå, en övergripande utredning som innefattar 
området runt Strandgatan samt de västra delarna 
av programområdet är därför att föredra.

Dagvatten

De grönområden som finns belägna i området 
fungerar som naturliga dagvattenlösningar. De 
kvaliteter som de befintliga grönområdena ger ska 
därför bevaras. Vid utveckling av gröna områden, 
likt fastigheten Brunnsbo 6 i östra delen, behöver 
en ersättningslösning för dagvatten tas fram vid 
detaljplanearbete. Öppna dagvattenlösningar i 
området förespråkas. Se bilagd dagvatten-
utredning (2018).

Ekosystemtjänster är naturens 
produkter och tjänster som ger 
människan en ökad livskvalitet. 
Ekosystemtjänster kan ge direkt 
nytta; syre alternativt en insats; 
jordbruk eller livsmedel. 

FAKTARUTA
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OMRÅDESINDELNING

Planprogrammet är indelat i tre delområden:
• Delområde 1 - västra
• Delområde 2 - Strandgatan 
• Delområde 3 - östra 

Indelningen grundas i att delområdena har olika 
karaktärer och att genomförandet mest troligt 
kommer att ske i olika skeden. Vidare presenteras 
de olika programförslagen i relation till delområ-
den. 

PROGRAMFÖRSLAG

DELOMRÅDE 1 - VÄSTRA DELOMRÅDE 2 - STRANDGATAN DELOMRÅDE 3 - ÖSTRA
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DELOMRÅDE 1 - VÄSTRA
Delområde 1 - västra, karaktäriseras av sin närhet 
till Åsunden. Marken är kommunalägd och i dags-
läget ligger reningsverket inom delområdet. I och 
med verkets framtida flytt planeras en ny använd-
ning av platsen. Området ska bli mer tillgängligt 
för allmänheten och tillgängligheten till Åsunden 
ska vara fokus vid utveckling.

En blandstad i närhet till vattnet

Delområdet ska innefatta bostäder, verksamhets-
lokaler och möjlighet till café- och restaurangverk-
samhet. Bebyggelsen i området ska vara relativt 
låg, 2-3 våningar. Höjdriktlinjerna är anpassade 
för att förhålla sig till den naturliga terrasseringen 
i miljön samtidigt som det blir en terrassering från 
det något högre byggnaderna i det östra delområ-
det. Trä ska vara det dominerande fasadmaterialet 
men även andra förekommande material i staden, 
likt tegel och puts, får förekomma. Bebyggelsen 
ska helst placeras i öst-västlig riktning för att ska-
pa siktlinjer genom området ner mot sjön.
 

Bevarande och utveckling av kvaliteter 

Området har vissa fina kvaliteter som ska bevaras 
vid utveckling. Grönstråket längsmed Åsunden ska 
bevaras och utvecklas för att skapa goda rekrea-
tionsmöjligheter inom delområdet. Grönstråket 
bidrar med ekosystemtjänster och är därmed en 
god kvalitet på platsen. Strandkanten och Åsun-
den ingår i riksintresset för friluftsliv, deras goda 
förutsättningar för bland annat strövande, cykel-
turer, båtliv och bad ska tas hänsyn till. Det är av 
stor vikt att skapa en harmoni mellan riksintres-
set för friluftsliv och grönstrukturen i området. I 
framtiden kan sådan harmoni skapas genom att 
förslagsvis utveckla strandområdet med fler bryg-
gor och på så sätt sammankoppla den nya stadsde-
len med vattnet.

För att utveckla riksintresset för friluftsliv före-
slås en utveckling av platsen för att möjliggöra för 
spontana aktiviteter. En multisportyta är ett exem-
pel på en plats som skulle kunna uppföras inom 
området. En multisportsyta kan utformas flexibelt, 
under sommarhalvåret förslagsvis användas som 

en plats för olika sporter så som bandy, roller 
derby, basket och volleyboll. Under vinterhalvåret 
kan ytan vattenspolas och fungera som en skrid-
sko eller ishockeybana. Ytan blir på så vis flexibel 
och kan nyttjas under större delen av året. Andra 
alternativ för att möjliggöra för spontana och va-
rierande aktviteter är också positiva. Vikten ligger 
i att delområdets gröna och mångfunktionella 
ytor ska fungera som tillgängliga grönområden för 

PROGRAMFÖRSLAG: DELOMRÅDE 1 - VÄSTRA

KARTA 8: KARTBILD SOM VISAR DELOMRÅDE VÄSTRA
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alla boende vilket är i enlighet med kommunens 
riktlinjer för stadsbyggnad (2017); ”offentliga grö-
nområden med möjlighet till bollspel och lek bör 
finnas inom 200 meter från hemmet”.

Ett av delområdets kvaliteter är dess placering 
med gynnsamma förhållanden för uppförande av 
solpaneler. Det föreslås därmed att sådana gärna 
uppförs på vissa tak inom delområdet. Paneler-
na kan riktas ut mot sjön vilket gör att risken för 
bländning minimeras. 

En plats för verksamheter

I förhållande till riksintresset för friluftsliv kan 
även båtverksamheter och tillhörande föreningar 
kopplas. Det är därför i stor vikt att dessa verk-
samheter och föreningar i största möjliga mån 
får fortsätta sin verksamhet i området. De olika 
verksamheterna ses som ett positivt inslag i miljön 
och dess funktion ska vid utveckling ges möjlighet 
att bli bestående. Förslagsvis kan en gemensam 
verksamhetslokal placeras i området vilken kan 
innefatta gemensamma och egna ytor. De gemen-
samma ytorna kan innefatta möteslokaler för 

föreningar och restaurang eller caféverksamhet. 
I de egna ytorna kan exempelvis förvaring av 
föreningarnas tillhörigheter placeras. Intentionen 
med verksamhetslokalen är att fungera som en 
mötesplats, både för föreningarna och för allmän-
heten. 

Förvaringshusen för båtar i delområdets södra 
del är ytkrävande och föreslås därför planeras 
mer yteffektivt. Båthusens omfattning i området 
kan komma att förändras då exempelvis vinter-
förvaring av båtar inte anses vara ett effektivt 
utnyttjande av marken. Då vissa tekniska anlägg-
ningar kommer att finnas i området (pumpstation, 
transformatorstationer samt miljöstation) kan 
vissa båthus förslagsvis lokaliseras i en övergångs-
zon mellan tekniska anläggningar och bostäder. 
Då viss mark närmast vattnet riskerar att över-
svämmas vid skyfall är den ytan inte lämplig för 
byggnation. Det kan dock utredas om det går att 
lokalisera båthus i dessa zoner utan att riskera 
människors hälsa och säkerhet. Den strategiska 
placeringen innebär dessutom kort avstånd till 
vattnet där båtarna används.

PROGRAMFÖRSLAG: DELOMRÅDE 1 - VÄSTRA

Ett delområde där bilen inte ska ta plats 

Biltrafik i området ska begränsas för att skapa en 
miljö som är trevlig att vistas i. Biogasstationen 
placerad i den norra delen av delområdet föreslås 
flyttas till annan mer lämplig plats, förslagsvis 
närmare riksväg 40. Parkering ska undvikas i 
sjönära lägen och den stora parkeringen i norra 
delen av området kan tas bort till förmån för ny 
byggnation och rekreation. Parkering tillhörande 
ny exploatering ska med fördel placeras utanför 
eller i utkant av området. Visionen är att skapa ett 
delområde där båtar, fotgängare och cyklister har 
företräde och bilister i begränsad utsträckning får 
ta sig in i området. Eftersom utveckling av delom-
råde 1 - västra är beroende av reningsverkets flytt 
kommer den största utvecklingen inom området 
att ske först efter flytten. Flytten kan dröja 
uppemot 10 år, således kommer mer utförliga och 
detaljerade förslag framställas längre fram.
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PROGRAMFÖRSLAG: DELOMRÅDE 1 - VÄSTRA

FIGUR 5: HILDEMAKR OCH STINTZING ARKITEKTER 

FIGUR 3: KÄRNHEM

FIGUR 1: TOBIN PROPERTIES

FIGUR 6: SMÅA

FIGUR 2: ULRICEHAMNS KOMMUN

REFERENSBILDER - DELOMRÅDE 1

FIGUR 4: ENGSTRAND OCH SPEEK
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DELOMRÅDE 2 - STRANDGATAN
Delområde 2 - Strandgatan, fungerar idag som 
en barriär som delar prgramområdet i två delar. 
Gatan är relativt bred, rak och kantas i stor ut-
sträckning av gräsmattor vilket gör sikten väldigt 
god. Den nuvarande utformning uppmuntrar till 
högre hastigheter än vad som är tillåten. Antalet 
säkra övergångar är begränsade vilket bidrar till 
att Strandgatan kan uppfattas som en barriär mel-
lan programområdets östra och västra del. För att 
tillgängliggöra hela programområdet och minska 
upplevelsen av gatan som en barriär, är åtgärder 
i Strandgatans utformning central. Målet är att 
sänka hastigheten och barriäreffekterna genom att 
ändra utformningen av gatan snarare än att skylta 
med lägre hastighet. Målbilden är att omforma 
Strandgatans landsvägskaraktär till en stadsgata.

Utformning av gatan 

Några av alternativen till förändring av Strand-
gatans utformning är åtgärder som minskad 
vägbredd, upphöjd vägmitt alternativt en sidoför-
skjutning av vägen. Vägen är en viktig transportled 
och framtida utformning ska inte begränsa vägens 

funktioner vilket innebär att exempelvis väggupp 
eller trafikljus är mindre lämpliga. Strandgatan 
bör utformas för att upplevas som smalare och 
på så vis göra att bilförare saktar ner hastigheten. 
Låg eller markliggande vägbelysning kan använ-
das för att uppmärksamma trafikanter att de nu 
nått en stad och inte längre trafikerar en landsväg. 
Vid arbetet med detaljplaner bör trafikutredning-
ar göras. Genomfartstrafiken, dess omfång och 
alternativa vägar kan utredas för att optimera en 
utveckling av Strandgatan som främjar cyklister 
och gående. Förarbete gällande en åtgärdsvalstu-
die pågår. Den fördjupade översiktsplanen (2008) 
påtalar att det även på sikt kan komma att byggas 
en förbifart runt Ulricehamn med syfte att avlasta 
Strandgatan.

Utveckling av grönstrukturen 

Träd, buskar och växtlighet kan användas på ett 
annat sätt än idag för att bidra till en trivsam-
mare miljö i området. Grönområdet väster om 
Strandgatan kan med fördel utvecklas i form av 
plantering av fler träd. Viktigt är att valet av träd 
ska förhålla sig till de arkitektoniska riktlinjerna 

PROGRAMFÖRSLAG: DELOMRÅDE 2 - STRANDAGATAN

KARTA 9: KARTBILD SOM VISAR DELOMRÅDE STRANDGATAN

som framställs samt ge förutsättningar för att 
siktlinjerna ner mot Åsunden inte bryts. Trädval 
kan med fördel landa på träd som i större mån 
bidrar till ekosystemtjänster. Stor vikt ska ligga i 
att de  gröna delarna i delområdet ska bibehållas 
och utvecklas. I Entré Ulricehamn (2011) föreslås 
utvecklingen runt Strandgatan inom program-
området att utformas med träd i grupper utan 
att i allt för stor utsträckning bryta sjöutblickar. 



20

Målet med utveckling av området är att bibehålla 
den parkliknande känslan men göra synfältet för 
bilisten mindre öppet. Med hjälp av fler träd, lägre 
gatubelysning och byggnader närmre Strandgatan 
blir resultatet ett smalare synfält vilket förhopp-
ningsvis genererar att bilisten sänker hastigheten. 

Gång- och cykelvägen väster om Strandgatan 
kallad banvallen, kantas av träd och ses som 
en positiv aspekt i området. Dess funktion som 
grönstråk ska bevaras och utvecklas. En översikt-
lig samlad naturinventering och inventering av 
ekosystemtjänster bör göras över delområde 1 & 
2 vid detaljplanearbetet. Grönstrukturen är viktig 
inte bara ekologiskt sett utan även för upplevelsen 
av områdena. 

Resilient parkering 

För att möta framtida parkeringsbehov för västra 
delen och besöksparkering till hela programom-
rådet, kan förslagsvis ett parkeringshus i ca 2 
våningar uppföras i delområdets södra del. Par-
keringshuset bör utformas med hållbarthetstänk 
och med en attraktivt arkitektonisk framtoning. 

PROGRAMFÖRSLAG: DELOMRÅDE 2 - STRANDAGATAN

inköp eller säljer sin bil och istället använder sig 
av en bil från en bilpool. Behovet av parkerings-
platser inom området kan då bli lägre. 

Resultat efter förändring

I och med Strandgatans omformning kan tillgäng-
ligheten mellan de östra och västra delområdena 
öka och kontakten utvecklas. Syftet är att få de 
boende och besökande att känna att de kan röra 
sig fritt genom hela programområdet utan att 
behöva hindras av en upplevd barriär. Den nya 
utformningen av Strandgatan ska uppfattas som 
en tillgång till området, en grön plats där bilister, 
cyklister och fotgängare samsas. 

Förslagsvis kan byggnaden bekläs med växtlig-
heter, fungera som en plats för konstverk eller på 
annat sätt utformas som en attraktiv byggnad. En 
parkering på föreslagen plats stämmer överens 
med existerande detaljplan. Lokaliseringen för 
parkeringshuset kan dock komma att ändras läng-
re fram i planeringen om en än mer passande plats 
kan hittas. Viktigt är dock att framtida lokalisering 
uppförs i nära angränsning till programområdet 
för att begränsa bilnyttjande nära vattnet och ska-
pa ett attraktivt område. 

Att infoga ett visst antal parkeringsplatser öron-
märkta för bilpool kan också fungera som ett 
hållbart och flexibelt inslag till programområdet. 
Bilpoolsplatser kan generera att personer avstår 

ILLUSTRATION 4: STRANDGATANS MÖTE MED BEBYGGELSEN



FIGUR 8: SMÅLANDSSTENAR
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PROGRAMFÖRSLAG: DELOMRÅDE 2 - STRANDAGATAN

FIGUR 9: JÄRFÄLLA KOMMUN

FIGUR 7: KIRUNA KOMMUN
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PROGRAMFÖRSLAG: DELOMRÅDE 3 - ÖSTRA

DELOMRÅDE 3 - ÖSTRA
Delområde 3 -  östra vittnar om Ulricehamns 
textila industrihistoria med Bogesunds väveris 
stora tegelbyggnad som dominerande byggnad. 
I dagsläget är hela delområdet planlagt för indu-
striändamål. Områdets faktiska användning är i 
dagsläget inte bara industri utan på platsen finns 
bland annat kontorshotell och bowlinghall. Om-
rådets centrala lokalisering i Ulricehamn innebär 
att industrier inte är lämpliga på platsen. Området 
föreslås därför omvandlas från ett industriområde 
till ett område som innefattar kontor, bostäder, 
verksamhetslokaler, service, handel och annat 
som är lämpligt i stadens centrala delar. 

Bevarande av delområdets historia

Utvecklingen av östra delen ska ske med respekt 
för områdets historia. Delområdet ligger inom rik-
sintresse för kulturmiljövård och det ska därför tas 
extra hänsyn till att bevara de kvaliteter som finns 
på platsen. Bogesunds väveris byggnadskroppar 
mot Strandgatan har särskilt höga arkitektoniska 
värden. Även tegelbyggnaderna mot Storgatan 
erhåller kvaliteter värda att bevara. I Entré Ulri-

cehamn (2011) pekas Väveriets västra fasad mot 
Strandgatan ut som en viktig fasad, som ett land-
märke i staden som vittnar om Ulricehamns tex-
tila historia. Vid ny exploatering ska tegel i första 
hand användas som fasadmaterial och de bygg-
nadskroppar som kan bevaras och utnyttjas på nya 
sätt ska behållas. Omvandlingen kan ses som en 
förädling av de kvaliteter som finns i området, att 
utnyttja de historiska industribyggnaderna för att 
skapa en intressant stadsmiljö där människor kan 
trivas, bo, arbeta och besöka. Det är av stor vikt 
att tillvarata den historiska bilden av platsen och 
att ta med historiska identiteter in i en framtida 
utveckling.

Tillgänglighet i det semiprivata

Byggnader ska uppföras i kvartersstruktur med 
genomsläpp för passage och möjlighet till rörelse 
genom kvarteren och fastigheterna uppmuntras. 
Intentionen ligger i att platsen ska kännas till-
gänglig för allmänheten trots att privata bostäder 
uppförs. Punkthus ska undvikas i området. Möj-
ligheten för passage genom området bidrar till ett 
ökat flöde av människor vilket är positivt ur ett 

trygghetperspektiv och för att bidra till besökande 
till eventuella verksamheter i bottenvåningarna. 
Kvartersstrukturen kan användas för att skapa en 
miljö där människor möter varandra, där både 
kontor, bostäder och andra verksamheter kan få 
ta plats. Mot den vältrafikerade och bullerutsatta 
Strandgatan kan kontor och verksamheter med 
fördel lokaliseras. Storgatans stråk från centrum 
och söderut kan förlängas genom att skapa mål-
punkter i området. 

KARTA 10: KARTBILD SOM VISAR DELOMRÅDE ÖSTRA
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En stor variation i höjd

För att skapa en intressant siluett och för att bibe-
hålla siktlinjer genom området ner mot sjön är det 
viktigt med en stor höjdvariation på byggnaderna i 
området. På detta sätt knyts också det östra områ-
det ihop med det västra området och med Åsun-
den. Programmet förespråkar en variation från 
1-2 våningar upp emot 5-6 våningar i delområdet. 
Varje kvarter ska vid byggnation innefatta bygg-
nader i varierande höjd, för att undvika genomgå-
ende hög bebyggelse ska den som vill bygga högre 
också bygga lågt. Riktlinjen är att den maximala 
höjden på byggnader i delområdet inte ska översti-
ga+190 meter över havet vilket motsvarar höjden 
på byggnaden norr om programområdet. Exakta 
höjder för framtida byggnader bestäms i detaljpla-
neskedet. Genom att blanda höjderna i området 
undviks känslan av att byggnaderna skapar en 
mur mot Storgatan. Det är av stor vikt att rörelse 
och siktlinjer ska vara möjliga i öst-västlig rikt-
ning, genomsläpp i kvartersstrukturen uppskattas 
därför. Terrassering av byggnationen i öst-västlig 
riktning är även lämplig i området för att följa den 
naturliga lutningen ner mot sjön. 

Parkeringslösning

Parkering i delområdet ska följa kommunens 
parkeringsnorm och ska lösas inom egen fastighet. 
För att möta parkeringsnormen vid högre explo-
atering kommer underjordiska garage behövas. 
Likt uttalat i riktlinjerna för stadsbyggnad i Ulrice-
hamn (2017), ska markparkering undvikas för att 
effektivt nyttja marken.

PROGRAMFÖRSLAG: DELOMRÅDE 3 - ÖSTRA

Dagvattenhantering

Vid ny exploatering behöver hänsyn till dagvat-
tenhantering tas. I dagsläget fungerar fastigheten 
Brunnsbo 6 som en naturlig dränering, vid ny 
exploatering på marken behöver hänsyn till dag-
vattenhantering tas och kompensationsåtgärder 
införas. En översiktligt dagvattenutredning (2018) 
har tagits fram och bilagts handlingarna.

ILLUSTRATION 5: SKISS SOM VISAR EN VARIERAD BYGGNATION MED GENOMSLÄPP SAMT BYGGNATION SOM KAN UPPLEVAS SOM EN MUR
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FIGUR 11: JÄRLA SJÖ FIGUR 13: SMÅA AB

FIGUR 12: FOTO, ERNST HENRY (SWECO)

FIGUR 14: TOBIN PROPERTIES

FIGUR 10: ETTELVA ARKITEKTER

REFERENSBILDER - DELOMRÅDE 3

PROGRAMFÖRSLAG: DELOMRÅDE 3 - ÖSTRA
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan (ÖP) (2015) är om-
rådet inte utpekat med nämns inom kontexten av 
Ulricehamns centrumområde. Enligt ÖP är bra 
lägen för ny bostadsbebyggelse attraktiva lägen 
som har god koppling till bland annat kommuni-
kationsstråk. Nya bostäder i centrum ska byggas 
i sammanhängande kvarter där industriområden 
omvandlas till bostadskvarter. 

Fördjupad översiktsplan

I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) (2008) 
finns området nämnt som industriområde med 
viss verksamhet vilket var en av anledningarna 
till initierandet av ett planprogram för området. 
Områdets faktiska användning stämmer inte helt 
överens med den fördjupade översiktsplanen då 
platsen idag inte enbart används till traditionellt 
industriella ändamål. 

Anpassningen av bostäder och utemiljö ska enligt 
FÖP ske successivt. Strandgatan som passerar 

rakt genom programområdet behöver förändra sin 
utformning för att minska bullret. Gatans utform-
ning behöver tydligare utformas som en stadsgata 
för att hålla hastigheten lägre. Det påtalas även 
att det på sikt kan komma att byggas en förbifart 
för väg 157 mot väg 40 för att minska trafiken på 
Strandgatan. FÖP lyfter också fram att allmän-
hetens tillgänglighet till stranden ska förbättras 
genom gemensamma bryggor för boende och 
allmänhet hellre än enskilda bryggor.   

Genom att bygga bostäder i programområdet och 
tillgängliggöra vattnet uppfylls ett antal av den 
fördjupade översiktsplanens visioner. Dels genom 
att bygga mer stad, förbättra kontakten mellan 
bebyggelse och sjö samt en förbättring av allmän-
hetens tillgänglighet till vattnet. Ytterligare punk-
ter som planprogrammets förslag kan tillgodose är 
följande: 
• Skapa mötesplatser för alla åldrar
• Utveckla staden utifrån barnens behov
• Bygga för hälsa och livskvalitet 
• Tillföra konstnärliga värden i stadsmiljön

• Bibehåll närheten till naturen
• Höja kvaliteten i de viktigaste parkmiljöerna
• Förtydliga gränsen mellan stad och omgivning

Vidare behandlar den fördjupade översiktsplanen 
en rad förhållningsregler kring bostadsbyggnation 
som är värda att beakta:
• I centrum krävs en anpassning i skala och 

form som inte strider mot kulturmiljövärdena. 
Särdragen i stadsstruktur och utformning av 
byggnader ska bevaras

• Ombyggnad från exempelvis kontor till bostä-
der i lämpliga lägen förordas

• Infillprojekt, det vill säga enskilda bostadshus 
som innebär en förtätning av staden förordas

• Lägen med närhet till service som främjar en 
effektiv resursanvändning, som inte hindrar 
allmänhetens tillgänglighet till strandområ-
dena och som inte bedöms skada väsentliga 
natur- och kulturmiljövärden ska behandlas 
positivt

• Befintlig bebyggelse, miljö och struktur av vär-
de för stadsbild, karaktär och småstadsatmos-

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG
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fär ska bibehållas. Bebyggelsen ska bevaras så 
att varje tidsepok i stadens historia blir läsbar. 
Förändringar bör göras med respekt för hel-
heten. Färgsättning görs enligt den färgkarak-
tär som hör tidsepoken till samt med hänsyn 
till omgivande bebyggelse

• Nya byggnader ska infogas med omsorg och 
i samspel med eller i medveten kontrast till 
omgivande bebyggelse. Gestaltningen ska ske 
med samma tydlighet, läsbarhet och uttryck 
för tiden som den äldre bebyggelsen

Grönplan

I kommunens Grönplan (2001) pekas program-
området ut av två mötande ”gröna fingrar” vilka 
enligt planen ska bevaras och stärkas. Dessa gröna 
stråk eller fingrar är viktiga ur både ekologisk- och 
rekreationssynpunkt. I Grönplanen fastslås det 
även att vattnet i staden är viktigt och att detta bör 
uppmärksammas mer i stadsstrukturen.
 
Gestaltningsprogram - Entré Ulricehamn

Gestaltningsprogrammet för Entré Ulricehamn 
från 2011 togs fram som en följd av den nya 

sträckningen av riksväg 40 och de största föränd-
ringarna som föreslås påverkar framförallt stadens 
norra infart. Gestaltningsprogrammet är avsett 
att vara ledande för de förändringar som behöver 
göras från Marbäck i söder till riksväg 40 i norr. 
Strandgatan och programmet omfattas därför av 
gestaltningsprogrammets utbredning. 

I Gestaltningsprogrammet föreslås bland annat 
följande:
• Korsningen Fiskaregatan/Strandgatan bör få 

en upphöjd korsning
• Fiskaregatan föreslås bli gångfartsgata hela 

vägen ner till sjön 
• Utveckla föreningslivet vid vattnet i änden av 

Fiskaregatan
• Bogesunds Väveris fasad är ett viktigt land-

märke som är viktigt för stadens stadsbild och 
vittnar om stadens textila historia

• Stängsel bör bytas ut mor faluröda plank. 
• Belysning ska flyttas till den östra sidan för att 

inte skymma sjöutsikt 
• Utveckla parklika grönytor, hellre trädgrupper 

än trädrader 

• Behåll sjöutblickar  
• Verka för ökad trafiksäkerhet och minskat 

buller
• Stensätt mittremsa vid södra infarten
• Eventuella bullerskärmar i falurött trä i kom-

bination med glas 

Riktlinjer för stadsbyggnad

Riktlinjerna för stadsbyggnad för Ulricehamns 
stad (2017), togs fram med intentionen att fungera 
som ett vägledande dokument för nytillkommande 
byggnation i Ulricehamns stad. Dokumentet bely-
ser specifika värden som är viktiga att beakta och 
tillvarata vid utveckling av staden. 

I dokumentet framställs en rad punkter som är 
användbara vid planering av programområdet.
• Lucktomter och mellanrum bör bebyggas
• Parkering bör ske i underjordiska garage eller 

parkeringshus för att nyttja marken effektivt
• Alla nya byggnader ska vara energisnåla och 

vara utförda i miljöanpassade material för att 
minimera klimatpåverkan 

• Byggnader med arkitektur- och kulturhistoris-

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG
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ka värden ska bevaras 
• Belysning, ljussättning och offentlig konst ska 

användas för att skapa attraktiva och trygga 
miljöer och mötesplatser. Platser som upplevs 
otrygga bör belysas med både funktionellt och 
estetisk tilltalande ljus 

• Bebyggelse bör anpassas efter markens na-
turliga förutsättningar. Stadens lutning mot 
Åsunden bör användas vid ny byggnation 
genom terrassering 

• Sikten ner mot Åsunden ska beaktas vid all 
nybyggnation

• Offentliga grönområden, med möjlighet till 
bollspel och lek, bör finnas inom 200 meter 
från hemmet

• Vid nybyggnation av områden med slutna 
kvarter bör de olika kvarteren ha en variation 
vad gäller byggnadsvolym och utformning 

• Innergårdar ska ha en lummig och varierande 
grönska 

• Bottenvåningar bör erbjuda möjligheter för 
etablering av service och verksamheter

• Byggnaders fasad bör ligga i kant med 
gaturummet 

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG

Gällande detaljplaner

Inom programområdet finns tio gällande de-
taljplaner. Fyra detaljplaner täcker i stort sett hela 
området, dessa är listade nedan. Det existerar 
även fyra övriga detaljplaner som enbart delvis 
täcker en del av programområdet, därutöver är 
det två små rester av detaljplaner som innefattas 
i området, dessa sex är inte presenterade i listan 
nedan. Resterande planer inom området reglerar 
enbart allmän platsmark med parkmark/gator. 

KARTA 11: KARTA SOM ÖVERSIKTLIGT VISAR GÄLLANDE DETALJPLANER

VATTENOMRÅDE

INDUSTRI & DYLIKT

PARK & NATUR

PARKERING/GARAGE

/BÅTUPPSTÄLLNING 

MED MERA

Gällande detaljplan

1935-05-31

1961-10-16

1987-04-22

2011-05-30

Huvudändamål inom kvartersmark

Industriändamål

Industriändamål

Småbåtshamn, parkering, ledningsområde, 

vattenområde med bryggor och dylikt

Reningsverk, tekniska anläggningar, 

båtuppställning, garage/parkering,

gastankstation



28

BEBYGGELSE OCH SERVICE

Bebyggelse

Bebyggelsen i området är splittrad och präglad av 
markanvändningen. Storskaliga industribyggna-
der i östra delen av programområdet; kvarteren 
mellan Strandgatan och Storgatan. Småskaliga 
verksamhetsbyggnader i västra delen; i kvarteret 
närmast Åsunden. Bebyggelsen är utformad efter 
funktionen. Området innefattar gamla byggnader 
från 1915 där Bogesunds väveri har huserat. 

Service och verksamheter

Området är lokaliserat relativt centralt i Ulrice-
hamn och avståndet till Stora torget är knappt 500 
meter vilket indikerar att områdets läge har ett 
gynnsamt avstånd till allehanda servicefunktioner. 
I närheten finns även skolor, livsmedelsbutik, res-
tauranger, frisörer, vårdcentral etc. Inom området 
återfinns bland annat bowlinghall med restaurang, 
biogasstation, återvinningscentral och kontor. 

Hälsa och säkerhet

Nuvarande verksamheter i området innebär viss 
risk för hälsa och säkerhet då de bland annat 
består av reningsverket som kräver skyddsav-
stånd enligt allmänna råd från Bättre plats för 
arbete (1995). Utöver reningsverket finns även en 
drivmedelsstation för biogas som även den kan 
innebära risk för människors hälsa och säkerhet. 
Reningsverket planeras att flyttas och det bör även 
utredas om biogasstationen bör omlokaliseras för 
att skapa en bättre plats för bostäder. Tills dess att 
reningsverk och biogasstationen finns kvar i om-
rådet behöver hänsyn tas till dessa verksamheter i 
kommande detaljplanearbete.

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG
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NATUR

Geoteknik och stabilitet

Programområdet består av glacial lera och sandig 
morän. I den västra delen av området återfinns 
glacial lera medan den östra delen omfattas av 
båda jordarterna. En översiktlig stabilitetskar-
tering (2004) syftar till att översiktligt kartlägga 
markens stabilitetsförhållanden i bebyggda om-
råden i Ulricehamn. Karteringen utgör ett stöd 
för länsstyrelsen och kommun om var skredrisker 
kan föreligga. Karteringen visar att det finns två 
olika zoner inom programområdet, stabilitetszon 
1 längs strandkanten i en ca 50m bred remsa. 
Resterande del av programområdet innefattas i 
stabilitetszon 2. 

• Stabilitetszon 1 = Förutsättningar finns för ini-
tiala spontana eller provocerade skred och ras

• Stabilitetszon 2 = Inom zon 2 finns inga för-
utsättningar för initiala skred eller ras, men 
zonen kan komma att beröras av skred och ras 
som initieras inom angränsande zon I.

Det finns geotekniska utredningar gjorda inom 
området, kompletteringar för framtida markan-
vändning behöver göras i detaljplaneskedet.

Risk för höga vattenstånd

Planprogrammet ligger i direkt anslutning till 
Åsunden och sjöns vattennivå kommer att 
påverka området närmast vattnet. Enligt över-
svämningskarteringen som är gjord för Åsunden 
skiljer det sig marginellt mellan 100-årsflöde och 
200-årsflöde. För båda scenarierna är det området 
närmast sjön som riskerar att översvämmas vilket 
måste beaktas vid framtida detaljplaneläggning. 
Om inte översvämningsskyddade åtgärder utförs 
bör de områden närmast Åsunden undvikas att 
bebyggas. I annat fall bör marken användas som 
park eller naturmark. Karta 12 är en illustration 
över vattennivåer vid olika flöden.

KARTA 12: RISK FÖR HÖGA VATTENSTÅND

100 ÅRS FLÖDE

200 ÅRS FLÖDE

BERÄKNAT HÖGSTA 

FLÖDE

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG
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Vatten

Området ligger inte inom vattenskyddsområde. 
Vattenförekomst Blidsberg – Ulricehamn (grund-
vatten) (SE641898-136028). Vattenmyndigheten 
bedömde år 2013 att både den kemiska grund-
vattenstatusen och den kvantitativa statusen var 
god. Kvalitetskravet till 2015 är god kemisk grund-
vattenstatus och god kvantitativ status. Vatten-
myndighetens förslag till miljökvalitetsnorm för 
2021 är god kemisk grundvattenstatus och god 
kvantitativ status (2015-09-24). 

Miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten 
Åsunden (SE639683-134896) är god ekologisk 
status respektive god kemisk ytvattenstatus 2015. 
Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnor-
mer 2021 är god ekologisk status respektive god 
kemisk ytvattenstatus (2015-09-24). För Åsunden 
är den ekologiska statusen bedömd som måttlig 
med avseende på näringsämnen och hydromorfo-
logi (2013-11-01). Enligt SMHI:s vattenwebb står 
urbant vatten inklusive dagvatten för 2 % respekti-
ve 1 % av den totala tillförseln av fosfor respektive 
kväve till Åsunden. 

Programområdets eventuella vandringshinder för 
vattenlevande organismer utreds i detaljplaneske-
det. Bidraget av näringsämnen till Åsunden antas 
vara närmast försumbart. Genomförandet av 
programmet medför inte några negativa effekter 
som leder till förändrade förhållanden avseende 
vattenförekomsternas status. De tillkommande 
bostäderna försörjs VA-mässigt via Ulricehamns 
nya avloppsreningsverk vilket ska byggas innan 
dess att den västra delen av programområdet kan 
exploateras. Det nya reningsverket kommer att ha 
bättre reningsmetoder än det nuvarande för att 
klara av framtida krav för rening av vatten. Till 
dess att det nya reningsverket är byggt så kan vis-
sa delar av programområdet redan bebyggas och 
kommer VA-försörjas av det nuvarande renings-
verket tills det nya är byggt. I detaljplaneskedet är 
det viktigt att dagvattnet hanteras på ett lämpligt 
sätt.

Strandskydd

Strandskyddet syftar enligt Miljöbalken (1998) 
till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. Strandskyddet för Åsunden är 
300 meter, i dagsläget är större delen av strand-
skyddet upphävt inom programområdet. När en 
detaljplan upphävs återinträder strandskyddet och 
måste vid behov upphävas igen vid ny planlägg-
ning. Reningsverket som är beläget på platsen är 
i dagsläget inhägnat vilket motverkar möjligheten 
för allmänheten att enkelt få tillgång till Åsunden. 
Marken i Brunnsbo/Fiskebacken är i stort redan 
tagen i anspråk av verksamheter såsom renings-
verk vilket gör att det bör finnas skäl nog att upp-
häva strandskyddet vid ny planläggning, möjlighe-
ten utreds dock vid detaljplaneläggning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG



31

KARTA 13: GRÖSTRUKTUR INOM PROGRAMOMRÅDET

Grönstruktur 

Inom området finns det idag planlagd parkmark. 
Grönytorna inom området är främst gräsbelagda 
med planterade träd. Längs med strandlinjen går 
en grön kil som är utpekad i Ulricehamns kom-
muns grönplan (2001) som viktig för spridning av 
biologisk mångfald. Vegetationen i området verkar 
i viss mån som skydd mot buller och insyn gent-
emot reningsverket. Programområdet utnyttjas 
av arter som omfattas av artskyddsförordningen, 
bland annat fladdermöss som söker föda i områ-
det. Omfattningen utreds vidare i detaljplanearbe-
ten inom programområdet, större träd med hålig-
heter i området bör då inventeras. En översiktlig 
naturinventering över delområde 1 & 2 föreslås.

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG

Luft 

Ulricehamns kommun är medlem i Luft i väst 
vilket är ett luftvårdsförbund som kartlägger luft-
föroreningar i Västra Götalands län. Deras beräk-
ningar visar att inga miljökvalitetsnormer gällan-
de luft kommer att överskridas inom kommunen. 
I dagsläget ligger reningsverket inom området, 
ibland innebär detta vissa olägenheter gällande 
dofter. En framtida flytt av reningsverket innebär 
att detta problem undanröjs. 
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TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER

Gång- och cykelstråk

Inom området finns en gång- och cykelväg längs 
Åsundens strand och en separerad gång- och 
cykelväg parallellt med Strandgatan, kallad ban-
vallen. Längs övriga gator finns huvudsakligen 
trottoarer vilket separerar trafikslagen.

Gatunät och trafik
Från norr till söder skär Strandgatan genom hela 
programområdet. Vägen är områdets mest trafike-
rade väg och fortsätter söder om programområdet 
som väg 157 mot Marbäck och Gällstad. Utform-
ningen av gatan är anpassad för genomfartstrafik 
med bred körbana och öppna ytor på båda sidorna 
av vägen. Enligt trafikmätningssiffror från Ul-
ricehamns Energi AB från år 2014/2015 är tra-
fikmängden längs Strandgatan 5800 fordon per 
årsmedeldygn.

I den östra delen av området avgränsas området 
av Storgatan, i söder av Fahlmansgatan och i norr 
av Fiskaregatan. Centralt inom området finns 

Fabriksgatan som förbinder Strandgatan med 
Storgatan. Hela gatunätet i programområdet är 
kommunalt. 

Kollektivtrafik
Kommunens viktigaste kollektivtrafikplats, Ulri-
cehamns busstation, ligger cirka 600 meter från 

området. Busshållplatserna Majgårdsgatan och 
Stadsparken, som båda trafikeras av ett flertal 
linjer, finns något närmre programområdet. Inom 
programområdet finns i dagsläget inga busshåll-
platser. Med fler människor som arbetar och bor i 
området skapas ett större underlag för införande 
av ny kollektivtrafik. 

Parkering

En större parkeringsplats är belägen i områdets 
norra del vid biogasstationen. Detaljplan för Boge-
sund 1:145 från 2011 utpekar också en relativt stor 
parkeringsyta i områdets södra del. 

KARTA 15: KARTA SOM VISAR TRAFIKSTRÖM I OMRÅDET

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG
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FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG

STÖRNINGAR

Förorenad mark 

Inom programområdet har det genom åren fun-
nits olika slags verksamheter vilket föranlett en 
relativt hög risk för föroreningar i marken. Vid de-
taljplanearbete ska markens lämplighet för avsett 
ändamål säkerställas genom undersökningar av 
markens föroreningsnivåer. 

KARTA 14: POTENTIELLT FÖRORENADE OMRÅDEN

RISKKLASS 3

EJ RISKKLASSAD

63< (dBa)

60-63 (dBa)

57-60 (dBa)

54-57 (dBa)

51-54 (dBa)

KARTA 15: ILLUSTRATION ÖVER BULLERSITUATIONEN 

RUNT STRANDGATAN (UTAN BYGGNADER)

Farligt gods

Väg 157 är inte utpekad som primär eller sekundär 
transportled för farligt gods, det finns däremot 
inget förbud mot farligt godstransporter. 

Buller

Karta 15 är en illustrativ bild vilken visar buller-
nivåer runt Strandgatan. Nivåerna är baserade 
på trafikmängd och hastighet. I beräkningen har 
det har inte tagits hänsyn till varken terrängen 
eller befintliga och framtida byggnader. Framtida 
utredningar ska göras under detaljplanearbetet, 
resultatet av utredningarna kan innebära krav på 
bullernedsättande åtgärder.

Om marken är förorenad ska denna saneras innan 
exempelvis bostadsbyggande. Inom programom-
rådet finns det två potentiellt förorenade områden 
utpekade enligt Länsstyrelsens EBH-stöd vilket 
innebär att dessa platser redan är bedömda som 
potentiellt förorenade.
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RIKSINTRESSEN
Programområdet omfattas av flera riksintressen. 
Ett riksintresse bör inte ses som ett hinder för ut-
veckling utan snarare en faktor som stärker upple-
velsen av platsen. Genom att förstå kriterierna och 
värdebeskrivningarna av riksintressena går det att 
skapa ett samspel mellan utveckling och bevaran-
de. Att ett område är utpekat som riksintresse bör 
ses som en tillgång och något som gör platsen unik 
i sig själv. 

Programområdet är lokaliserat inom riksintresse 
för kulturmiljövård, friluftsliv, kommunikatio-
ner och ligger i anslutning till riksintresse för 
naturvård. 

Kulturmiljövård

Programområdet ligger inom riksintresset för 
Kulturmiljövård Ätrans Dalgång [P 49]. I Ulrice-
hamn kommuns kulturmiljövårdsprogram från 
2002 pekas Fiskebacken 6 och 7 ut särskilt, dessa 
fastigheter innefattar de två tegelbyggnaderna av 
Bogesunds väveri. Den äldsta delen av väveriet 

med fasad mot Storgatan uppfördes 1915 och fa-
briksbyggnaden mot Strandgatan 1934. Bogesunds 
väveri kan, enligt kulturmiljövårdsprogrammet, 
tillmätas både byggnadshistoriska, byggnadstek-
nikhistoriska och arkitekturhistoriska värden. De 
speglar industriarkitekturens utveckling genom 
sin succesiva utveckling. Neonskylten från 1945 
förstärker det arkitektoniska värdet. Väveriet 
representerar en lokalt förankrad industri och den 
textila traditionen med stickerier och väverier är 
en viktig del av Ulricehamns historia och identitet. 

Kommunikationer

Riksintresse för framtida järnväg (Götalandsba-
nan) omfattar hela centrala Ulricehamn. I nuläget 
är planeringen av järnvägen oviss och sannolik-
heten att programmet påverkar framtida järnväg 
bedöms som liten. Vid kommande detaljplane-
arbeten inom området ska en uppdatering om 
planeringsläget gällande höghastighetsjärnvägen 
göras.

Friluftsliv

Programområdet ligger till viss del inom riksin-
tresset för friluftsliv. Strandområdet och Åsunden 
ingår i avgränsningen. I beskrivningen av områ-
dets värden (Länsstyrelsen, 2014) betonas områ-
det som ett värdefullt och omväxlande kulturland-
skap. För det rörliga friluftslivet finns det goda 
förutsättningar för strövande, cykelturer, bad, 
båtliv, kanotning och fritidsfiske.

Banvallen fungerar som en viktig kommunika-
tionsled på cykel. Banvallen möjliggör till en högre 
funktion för det rörliga friluftslivet och det är av 
stor vikt att dess kvaliteter tillvaratas och utveck-
las vid ny exploatering i dess närhet. 

Naturvård

Programområdet angränsar till riksintresset för 
naturvård. Nästan hela Åsunden ligger inom 
riksintresse för naturvård och vid utveckling av 
området ska hänsyn tas till riksintresset.

FÖRUTSÄTTNINGAR & UNDERLAG
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BEHOVSBEDÖMNING
Enligt 6 kap 11 § i miljöbalken ska kommunen 
göra en miljöbedömning av planer och program 
som upprättas. Kommunen har gjort en översiktlig 
behovsbedömning och bedömning är att program-
met inte nödvändigtvis medför betydande mil-
jöpåverkan. I detaljplaneskedet kan detta ställ-
ningstagande komma att revideras då resultatet av 
kommande utredningar kan komma att identifiera 
risker. 

Utredningar som i detaljplaneskedet ska utföras är 
utredningar gällande risk (kopplat till farligt gods 
längs Strandgatan/157), buller, geoteknik, dagvat-
tenhantering och förorenad mark. Artinventering, 
naturvärdesinventering samt eventuell MKB kan 
komma att krävas vid detaljplaneläggning av den 
Västra delen av området. Området har varierande 
egenskaper och behov gällande utredningar vilket 
innebär att alla framtida detaljplaner nödvändigt-
vis inte kräver alla utredningar.

Framtagen behovsbedömning kan behöva revide-
ras inför varje enskild detaljplan men kan fungera 

som underlag vid framtagandet. En miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) ska upprättas om det 
bedöms att en detaljplan kan medföra betydande 
miljöpåverkan avseende miljö, hälsa, hushållning 
av mark och vatten eller andra naturresurser.

KONSEKVENSER

Miljökonsekvenser

Planprogrammet bedöms ha viss påverkan på mil-
jön men huvudsakligen positiv påverkan i och med 
omvandling av industrimark till bostadsområde. 
I kommande detaljplanearbeten kommer frågor 
som rör hantering av förorenad mark, trafik, bul-
ler och risk utredas. En översiktlig naturinvente-
ring planeras att utföras längre fram. 

Ekosystemtjänster

Planprogrammet bedöms ha en positiv påverkan 
på ekosystemtjänster då omvandling från industri-
område till bostadsområde i sig utgör en positiv 
förändring. De kulturella ekosystemtjänsterna an-
ses påverkas positivt då utveckling i området ska 
ske med hänsyn till hälsa, rekreation, kulturhisto-

KONSEKVENSER

ria, estetiska värden och social interaktion. Vidare 
påverkan ska studeras i detaljplaneskedet. 

Sociala konsekvenser

Planprogrammet bedöms ha en positiv påverkan 
för den sociala hållbarheten. Förslaget möjliggör 
för en mer sammanhållen stad där olika människor 
kan mötas. Bebyggelsen föreslås vara variationsrik 
med en blandning av bostäder, kontor och service. 
Områdets närhet till vardagsfunktioner, stadens 
service såväl som närheten till Åsunden kan ge en 
positiv inverkan på människans vardag. 

Ekonomiska konsekvenser

Planprogrammet kommer ge upphov till kostnader 
för bland annat detaljplaner, olika utredningar, 
utförande av trafikåtgärder och iordningställande 
av allmän platsmark. Intäkter kommer genereras 
genom försäljning av kommunal mark. 
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FORTSATT ARBETE
När planprogrammet och samrådsredogörelsen 
har godkänts av politiken kan arbetet med fram-
ställning av detaljplaner påbörjas. Detaljplanerna 
ska förhålla sig till de riktlinjer som har framförts 
i programmet. Om avsteg från planprogrammet 
sker ska dessa tydligt förklaras och motiveras. 

Om detaljplanerna uppförs med ett standardförfa-
rande framställs en samrådshandling som skickas 
ut till berörda vilka kan yttra sig om handlingarna. 
Efter samrådet sammanställs yttranden i en sam-
rådsredogörelse där kommunen bemöter yttran-
den. Eventuella förändringar revideras därefter 
in i handlingarna och en granskningshandling 
framställs. Även granskningshandlingarna ställs 
ut för granskning och berörda får återigen inkom-
ma med yttranden på handlingarna. Efter gransk-
ningstiden får endast små förändringar göras på 
handlingarna innan de skickas upp till antagande 
hos politiken, därefter träder detaljplanen i laga 
kraft. 

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att Brunnsbo/Fiskeback-
en kan fortsätta att utvecklas som ett industriom-
råde. Reningsverket har snart nått sin maxkapaci-
tet vilket innebär att om verket inte omlokaliseras 
behöver det upprustas och mest sannolikt byggas 
ut. I detta fall kommer området fortsätta vara pri-
vat och exkludera allmänheten från möjligheterna 
att enkelt nå Åsunden och dess kvaliteter. Nollal-
ternativet innebär att ett centralt område i staden 
upptas av industrimark och kommunens intentio-
ner om att omvandla industrimark till bostäder i 
centrala lägen omöjliggörs i detta område. 

Konsekvenserna av ett nollalternativ innebär att 
utveckling av området inte sker i linje med fram-
ställda förslag i planprogrammet. Konsekven-
serna blir att vidare utveckling inte sker med ett 
helhetsperspektiv i åtanke vilket innebär risker i 
ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. 
Utveckling av en blandstad med god förankring till 
kringliggande områden och med fokus på att till-
gänliggöra området blir svårare när det inte finns 
en aktiv och genomtänkt stadsplanering.
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1 Inledning 
På uppdrag av Ulricehamns kommun har Ulricehamns Energi AB tagit fram en dagvattenutredning 

gällande planområdet Brunnsbo/Fiskebacken. 

Uppdraget baserar sig på kommunens planer att utveckla de centrala delarna av Ulricehamns tätort. 

Som en del i utvecklingen finns en vision om att förändra industriområdet Brunnsbo/Fiskebacken och 

ge plats för bostäder, kontor, handel och service. Denna dagvattenutredning syftar till att utreda 

planområdets nuvarande dagvattensituation, hur den skulle påverkas vid en framtida exploatering 

samt ge rekommendationer kring hur dagvattenhanteringen skulle kunna utformas. 

1.1 Riktlinjer 
I dagsläget finns inga officiella riktlinjer för dagvattenhantering i Ulricehamns kommun utöver det 

juridiska ansvar som åligger Ulricehamns Energi AB, som VA-huvudman, och de enskilda 

fastighetsägarna. En dagvattenpolicy för kommunen håller på att utformas och rekommendationer 

för hantering av översvämning till följd av skyfall ligger ute på remiss från Länsstyrelsen. Krav kan i 

framtiden även komma att ställas på rening av dagvattnet, innan det når recipienten. Dessa faktorer 

skulle påverka resultatet av denna utredning och kan komma att behöva tas hänsyn till vid 

detaljplanearbetet.  
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2 Befintliga förhållanden och förutsättningar 

2.1 Topografi och markförhållanden 
Ulricehamns tätort präglas av en topografi med betydande höjdskillnader där sjön Åsunden utgör en 

tydlig lågpunkt mot vilken resten av staden sluttar. En genomskärning av staden genom planområdet 

Brunnsbo/Fiskebacken, som illustreras i Figur 1, visar hur terrängen planas ut från +175 meter i 

områdets östra delar ner mot +165 meter, vid Åsundens strand.  

 

Figur 1. Höjdsatt genomskärning av Ulricehamn från Åsunden, genom planområdet Brunnsbo/Fiskebacken, till och med 
Grönahögsvägen. 

Enligt SGUs jordartskarta består planområdet till största del av glacial lera, förutom i de östra delarna 

där morän är den dominerande jordarten, vilket illustreras i Figur 2.   

 

Figur 2. SGUs jordartskarta visar de dominerande markförhållandena, i det här fallet bestående av glacial lera och morän. 
(Sveriges geologiska undersökning, 2018) 
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2.2 Befintlig dagvattenhantering 
Fastigheterna i det aktuella planområdet består till ca 6 ha av hårdgjord yta. Insprängt mellan dem 

finns stråk av rena grönytor som omfattar ca 2 ha. Då området är beläget i de lägre delarna av 

staden, påverkas dagvattenhanteringen även av ytavrinningen från den ovanliggande terrängen. 

Avrinningsområdet består därför, utöver de tidigare beskrivna ytorna, även av ca 8 ha villatomter och 

2 ha gatumark, vilket ger avrinningsområdet en total yta på ca 18 ha. 

Området har i dagsläget ingen anlagd öppen dagvattenhantering. De befintliga grönytorna fördröjer 

och omhändertar den nederbörd som faller lokalt men ingen ytavrinning förs aktivt in i områdena. All 

avrinning från hårdgjorda ytor leds istället via dagvattenledningar till olika utlopp som mynnar längs 

områdets gräns mot Åsunden, vilket illustreras i Figur 3.  

 

Figur 3. Ledningsnätets fördelning av dagvatten kopplat till området Brunnsbo/Fiskebacken. 

 

Dagvatten från fastigheten Brunnsbo 2 ansluter till en ledning som passerar Åsundens båtsällskap 

och är illustrerat med röd färg i Figur 3. Blå färg i samma figur markerar den del av 

avrinningsområdet där båtsällskapets förvaringslokaler och 6 villatomter från kvarteret Karpen 

ansluter till ett gemensamt utlopp. Avrinningen från reningsverket och fastigheten norr därom går till 

två utlopp som båda ligger i direkt förbindelse mellan fastigheterna och recipienten Åsunden. 

Övriga delen av avrinningsområdet är kopplat till ett större ledningsnät som leder ut vattnet strax 

norr om reningsverket.  
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3 Beräkningar 
I planprogrammet är planområdet indelat i tre delområden, se Figur 4, baserat på områdenas olika 

karaktär och i vilka steg genomförandet kan tänkas ske.  

 

Figur 4. Delområden i planområdet Brunnsbo/Fiskebacken. (Kajander & Enqvist) 

3.1 Delområde 1 – Västra 
Delområdet har en total yta på ca 4,5 ha, varav 2 ha är grönyta och resterande 2,5 ha kan räknas som 

hårdgjord yta.  

Befintliga ytor Yta (ha) ϕ Ared (ha) 

Hårdgjord yta 2,5 0,9 2,25 

Grönyta 2 0,1 0,2 

Totalt 4,5 0,54 2,45 

 

Eftersom området idag har ett flertal utlopp med korta avstånd från respektive inlopp beräknas hela 

områdets avrinning ha korta uppehållstider i ledningarna. Detta medför att flödet i ledningarna blir 

som störst vid nederbörd med hög intensitet. 

Planprogrammet föreslår att det gröna stråket längs Åsunden ska bevaras och att byggnationen ska 

ske med öppna siktlinjer mot sjön. Andelen hårdgjord yta i delområdet kommer därför nödvändigtvis 

inte att öka i samband med en framtida exploatering.  

3.2 Delområde 2 – Strandgatan 
Delområde 2 – Strandgatan, har en total yta på ca 1,4 ha. Här utgörs största delen av öppna gräsytor. 

Den hårdgjorda delen av området utgörs i dagsläget av själva Strandgatan samt gång- och cykelvägen 

”banvallen”.   
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Befintliga ytor Yta (ha) ϕ Ared (ha) 

Hårdgjord yta 0,4 0,9 0,36 

Grönyta 1 0,1 0,1 

Totalt 1,4 0,33 0,46 

 

Området genererar inte några större vattenmängder i dagsläget. Den avrinning som Strandgatan 

bidrar med ansluter till det större avrinningsområdet, illustrerat med grön färg i Figur 3 på sidan 4.  

Visionen för området innehåller bland annat uppförande av låg bebyggelse, exempelvis ett 

parkeringshus. Detta medför att ytavrinningen framförallt skulle öka i det befintliga grönområdet.  

3.3 Delområde 3 – Östra 
Delområde 3 – Östra, består för närvarande av två större hårdgjorda ytor som skiljs åt av en 

obebyggd fastighet.   

Befintliga ytor Yta (ha) ϕ Ared (ha) 

Hårdgjord yta 2,4 0,9 2,16 

Grönyta 0,6 0,1 0,06 

Totalt 3,0 0,74 2,22 

 

De sammanhängande hårdgjorda ytorna gör att en väldigt hög andel av nederbörden i delområdet 

blir till ytavrinning. Fastigheterna är för närvarande kopplade till samma ledningsnät som 

Strandgatan och har sitt utlopp norr om reningsverket.  

Vid en utveckling av området kommer sannolikt de sammanhängande hårdgjorda ytorna att brytas 

upp och ge plats för lokal dagvattenhantering mellan byggnaderna. Samtidigt beräknas också den 

obebyggda fastigheten ”Brunnsbo 6” exploateras, vilket skulle resultera i en större ytavrinning här. 

Längs delområdets östra sida återfinns ett stråk av morän, vilket sannolikt är hela planområdets enda 

naturliga infiltrationsyta.   
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4 Förslag på dagvattenhantering 
Där större sammanhängande grönområden föreslås bevaras består marken i huvudsak av glacial lera. 

Då dessa områden dessutom ligger i nära anslutning till Åsunden erbjuds en väldigt begränsad 

infiltration, då marken sannolikt redan är vattenmättad. En kombination av öppna 

dagvattenlösningar kan ändå förespråkas då dess renande och fördröjande egenskaper fortfarande 

kan utnyttjas.  

4.1 Gröna tak 
Genom att förse byggnadernas tak med vegetation kan avrinningen både fördröjas och minskas. 

Beroende på vegetationslagrets tjocklek varierar takets magasineringskapacitet. En tunn vegetation 

minskar årsavrinningen från taket med 50 % i snitt, medan ett djupt grönt tak ger en motsvarande 

reducering på 75 % (Svenskt Vatten, 2011). Siffrorna går dock inte att tillämpa på enstaka 

regntillfällen, då årsnederbörden framförallt utgörs av många lättare regn. Vid kraftiga skyfall kan de 

gröna taken magasinera de första 5 mm innan resterande nederbörd blir till avrinning. 

I planprogrammet föreslås solpaneler på taken i det västra delområdet, då läget är fördelaktigt. 

Starkt beroende av takens utformning och panelernas utbredning, skulle gröna tak kunna vara mer 

eller mindre lämpliga. En rapport publicerad av Energiforsk visar att synergieffekter kan uppnås. Då 

verkningsgraden hos solceller sjunker med 0,35-0,5% för varje grads temperaturökning kan de dra 

nytta av den kylande effekt som avdunstningen från ett grönt tak ger (Bengtsson & Lind, 2017). För 

att ha störst möjlighet att kombinera de två teknikerna bör byggnaderna ha flacka takytor, från vilka 

solpanelerna är vinklade 10-40 grader. 

4.2 Fördröjningsyta 
Andelen hårdgjord yta beräknas öka i både delområde 2 och 3, samtidigt som klimatförändringarnas 

inverkan på nederbörden föreslås kompenseras med en faktor på 1,25. Detta leder till en betydande 

mängd ökat dagvatten. Ytterligare krav på dagvattenhanteringen kan tillkomma i framtiden i form av 

rening och skyfallshantering. Denna utredning rekommenderar därför att ett lämpligt område 

reserveras i planen för dagvattenhantering med möjlighet till fördröjning och eventuellt rening. Ytan 

bör placeras så långt i nord/nordostlig riktning som planen tillåter, för att på ett naturligt sätt 

integrera terrängen och befintliga dagvattensystem till att leda vatten genom området. 

4.3 Dikesformad dagvattenhantering 
För att utnyttja den möjliga infiltrationsytan och dessutom bromsa avrinningen i de sluttande 

partierna av Delområde 3, föreslås längsgående dagvattenanläggningar i öst/västlig riktning. 

Lösningar av denna typ skulle kunna vara svackdiken och regnbäddar. Ett exempel på en sådan 

lösning är den trappformade anläggningen ”the Cistern Steps” i Seattle, se Figur 5, där en sluttande 

gata kantas av ett antal seriekopplade regnbäddar.  
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Figur 5. Trappformad sammankoppling av regnbäddar längs Growing Vine Street i Seattle, USA. (The Pennsylvania State 
University , 2018) 
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Revidering av regler för skolskjuts- kompisåkning 
Dnr 2018/47 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om det finns möjlighet för Ulricehamns kommun 
att tillhandahålla kompisåkning vid skolskjuts och om möjligheten finns, revidera regler för 
skolskjuts. Förvaltningen har utarbetat förslag på revideringar i reglerna för skolskjuts. 
 
Genom en nyutvecklad tjänst i skolskjutssystemet kan vårdnadshavare ansöka om 
kompisåkning varefter systemet kontrollerar att det finns plats i aktuell skolbuss. För att 
busschauffören och skolan ska få vetskap i tid är förslaget att ansökan ska göras senast dagen 
innan det är aktuellt med kompisåkning. 
  
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-21  från samhällsbyggnadschef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Skolskjutsreglerna revideras genom att kapitel 4.5 i reglerna utgår och ersätts med följande 
två kapitel:  

4.5 Kompisåkning i mån av plats 

Kompisåkning i mån av plats är tillåtet under förutsättning att ledig plats finns i berörd 
skolbuss. Ulricehamns kommun lämnar inga garantier för att kompisåkning kan ske. 
Kompisåkning ska ansökas på Ulricehamns kommuns hemsida senast dagen innan 
kompisåkningen ska ske.  

Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig 
på de fordon som används i skolskjutstrafiken.   

4.6 Skolskjuts i mån av plats 

I Ulricehamns kommun tillåts inte skjuts i mån av plats i övrigt. Skolskjuts är en resa mellan 
hemmet och skolan och anordnas för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig 
på de fordon som används i skolskjutstrafiken.   

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-21 

Tjänsteskrivelse Revidering av regler för skolskjuts- 
kompisåkning 
Diarienummer 2018/47, löpnummer 1844/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om det finns möjlighet för Ulricehamns kommun 
att tillhandahålla kompisåkning vid skolskjuts och om möjligheten finns, revidera regler för 
skolskjuts. Förvaltningen har utarbetat förslag på revideringar i reglerna för skolskjuts. 
 
Genom en nyutvecklad tjänst i skolskjutssystemet kan vårdnadshavare ansöka om 
kompisåkning varefter systemet kontrollerar att det finns plats i aktuell skolbuss. För att 
busschauffören och skolan ska få vetskap i tid är förslaget att ansökan ska göras senast dagen 
innan det är aktuellt med kompisåkning. 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Skolskjutsreglerna revideras genom att kapitel 4.5 i reglerna utgår och ersätts med följande 
två kapitel:  

4.5 Kompisåkning i mån av plats 

Kompisåkning i mån av plats är tillåtet under förutsättning att ledig plats finns i berörd 
skolbuss. Ulricehamns kommun lämnar inga garantier för att kompisåkning kan ske. 
Kompisåkning ska ansökas på Ulricehamns kommuns hemsida senast dagen innan 
kompisåkningen ska ske.  

Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig 
på de fordon som används i skolskjutstrafiken.   

4.6 Skolskjuts i mån av plats 

I Ulricehamns kommun tillåts inte skjuts i mån av plats i övrigt. Skolskjuts är en resa mellan 
hemmet och skolan och anordnas för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig 
på de fordon som används i skolskjutstrafiken.   

 
 
Ärendet 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om det finns möjlighet för Ulricehamns kommun 
att tillhandahålla kompisåkning vid skolskjuts och om möjligheten finns, revidera regler för 
skolskjuts. Förvaltningen har utarbetat förslag på revideringar i reglerna för skolskjuts. 
 
Revideringarna innebär att reglerna för skolskjuts kompletteras med att kompisåkning i mån 
av plats är tillåtet. Skolskjuts i mån av plats i övrigt är fortsatt otillåtet enligt förslaget. 
Genom en nyutvecklad tjänst i skolskjutssystemet kan vårdnadshavare ansöka om 
kompisåkning varefter systemet kontrollerar om det finns plats i aktuell skolbuss. Ett 
meddelande går ut till respektive vårdnadshavare, busschaufför och skola om kompisåkning 
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är möjlig eller ej. För att busschauffören och skolan ska få vetskap i tid är förslaget att 
ansökan ska göras senast dagen innan det är aktuellt med kompisåkning.  
 
Förslaget innebär inte att alla elever vid alla tillfällen har möjlighet till kompisåkning. 
Möjligheten finns enbart i de fall skolbussarna har lediga platser.  
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Författningshandboken   
   

Sebastian Olofsson Andreas Ekman 
Samhällsbyggnadschef Enhetschef  
 Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-05-28 

 Sida 1 av 1 
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Reviderade regler för föreningsbidrag, Kultur och 
fritid 
Dnr 2018/237 
 
 
Sammanfattning 
Under 2017–2018 har verksamhet kultur och fritid gått igenom de regler som gäller för 
bidrag och stöd. Översynen har gjorts i dialog med föreningslivet.  
Då det funnits skillnader mellan områdena fritid och kultur har förvaltningen, inom ramen 
för översynen, strävat efter att uppnå en större samstämmighet kring hur, och vilka stöd och 
bidrag som betalas ut.  
 
Förändringarna i revideringen ger inga ekonomiska konsekvenser förutom det ökade 
driftbidraget till Ulricehamns brukshundsklubb, vilket är omhändertaget i budgetarbetet 
inför 2019. 
 
Revideringen gäller endast verksamhet kultur och fritid. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-26 från servicechef 
2 Reviderade regler för föreningsbidrag 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Reviderade regler för föreningsbidrag gällande verksamhet kultur och fritid beviljas. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-26 

Tjänsteskrivelse Reviderade regler för 
föreningsbidrag, Kultur och fritid 
Diarienummer 2018/237, löpnummer 1830/2018 
 
Sammanfattning 
Under 2017–2018 har verksamhet kultur och fritid gått igenom de regler som gäller för 
bidrag och stöd. Översynen har gjorts i dialog med föreningslivet.  
Då det funnits skillnader mellan områdena fritid och kultur har förvaltningen, inom ramen 
för översynen, strävat efter att uppnå en större samstämmighet kring hur, och vilka stöd och 
bidrag som betalas ut.  
 
Förändringarna i revideringen ger inga ekonomiska konsekvenser förutom det ökade 
driftbidraget till Ulricehamns brukshundsklubb, vilket är omhändertaget i budgetarbetet 
inför 2019. 
 
Revideringen gäller endast verksamhet kultur och fritid. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Reviderade regler för föreningsbidrag gällande verksamhet kultur och fritid beviljas. 
 
 
Ärendet 
Under 2017–2018 har verksamhet kultur och fritid gått igenom de regler som gäller för 
bidrag och stöd. Översynen har gjorts i dialog med föreningslivet.  
Då det funnits skillnader mellan områdena fritid och kultur har förvaltningen, inom ramen 
för översynen, strävat efter att uppnå en större samstämmighet kring hur, och vilka stöd och 
bidrag som betalas ut.  
 
Revideringen gäller endast verksamheten för kultur och fritid och innebär i korthet att: 
 

 Bidragsberättigade fritidsföreningar får stöd för barn och unga i åldern 7–25 år och 
en sammankomst ska bestå av minst 3 deltagare. Detta innebär att kommunen följer 
Riksidrotts förbundets regler för lokalt aktivitetsstöd. 

 Ideellt arbete värderas till 200 kr/timme när föreningar söker kostnadskrävande 
projekt. Detta enligt beslut i kommunstyrelsen 2018-02-01 § 47. 

 Bidrag om 120 000 kr i årligt driftbidrag ges till Ulricehamns brukshundsklubb enligt 
beslut i kommunstyrelsen 2018-02-01 § 43. 

 Ansökningsförfarande och hantering av kostnadskrävande projekt över 500 000 kr 
har setts över i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2018-02-01 § 42. 

 Träffpunktsbidraget fördubblas. 
 Hembygdsföreningar ges möjlighet till att ansöka om större summor än 20 000 kr för 

kostnadskrävande projekt. Reglerna samstämmer med de som gäller för 
kostnadskrävande projekt för allmän samlingslokal/bygdegård. 

 Hembygdsföreningar kan söka stöd för projekt upp till 20 000 kr för skyltning och 
information. 

 Arrangörsstöd ändras till förlustbidrag som mer tydligt talar om vad bidraget innebär. 
Det framgår också att företag inte kan söka bidraget, liksom föreningar och andra 
aktörer som får annat stöd av kommunen för sin verksamhet. 
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 Studieförbund kan söka stöd för projekt som riktar sig till äldre, så kallad mobil 
kultur för äldre.  

 I riktlinjerna framgår tydligt vilka olika stöd och bidrag som verksamheten ger till 
föreningslivet och aktörer inom kultur och fritid. 

 
Förändringarna i revideringen ger inga ekonomiska konsekvenser förutom det ökade 
driftbidraget till Ulricehamns brukshundsklubb, vilket är omhändertaget i budgetarbetet 
inför 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Reviderade regler för föreningsbidrag 
 
Beslut lämnas till 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
Författningshandboken   
 
 
 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
 Kultur och fritid 
 Sektor service 
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1 Inledning 
Inom Ulricehamn finns ett brett och rikt föreningsliv. Föreningsverksamheten är en viktig 
del inom kommunen då den erbjuder en gemenskap, men också ett varierat utbud av 
aktiviteter som för många kommuninvånare kan upplevas bidra till en meningsfull fritid. 

Upplevelsen att man har en meningsfull fritid kan vara särskilt viktig för barn och ungdomar 
och därför har kommunen en viktig roll då det gäller att skapa bra förutsättningar för de 
föreningar som bedriver verksamhet eller genomför aktiviteter och arrangemang i 
Ulricehamn. 

Alla ska behandlas på ett likvärdigt sätt och således får kön, funktionshinder, kulturell 
bakgrund eller trosuppfattning inte vara avgörande för ett beslut. Aktiviteter som främjar 
jämställdhet och mångfald ser Ulricehamns kommun som viktiga.  

Det är av stor betydelse hur de som bor i Ulricehamns kommun mår och således ser 
Ulricehamns kommun aktiviteter som är inriktade på folkhälsa och på att förebygga/minska 
användningen av alkohol och droger bland barn och ungdomar som viktiga. 
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2 Allmänna bestämmelser 
För föreningar inom Ulricehamns kommun som söker bidrag. 
(se även särskilda bestämmelser för varje verksamhet) 
 

Icke bidragsberättigad 

Verksamhet som bedrivs med stöd från studieförbund eller har andra bidragsinstanser är 
inte berättigad till bidrag från kommunen. Kommunala bidrag kan endast sökas från en 
kommunal verksamhetsgren. 

Kontroll: 

Kommunen har rätt att begära de handlingar av förening som önskas för att utöva kontroll. 
Detta gäller även tillgång till komplett medlemsmatrikel. Om det vid granskning konstateras 
att bidrag utbetalats till förening i strid mot gällande bestämmelser är förening skyldig att 
återbetala det belopp som kommunstyrelsen beslutar.  

Om det konstaterats att förening gjort sig skyldig till oegentligheter för att få bidrag kan 
kommunstyrelsen besluta att förening ska avstängas från rätten att erhålla bidrag för kortare 
eller längre tid. 

Kommunen har rätt att reglera fodringar hos en förening genom att bidrag reduceras eller 
helt dras in 

Krav på förening: 

Förening ska ha eget post- eller bankgironummer. 

Förening ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för 
alla inom föreningens målgrupp. 

Förening ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. 
För att få del av kommunala bidrag skall därför plan för alkohol- och drogpolicy samt 
jämställdhetsarbete lämnas in. Detta börjar gälla fr.o.m. 2014-04-01 Vid ev. revidering skall 
den nya planen lämnas in utan dröjsmål. 

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) består av totalt 54 artiklar. 
Grundtankar i konventionen är:  

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.  

• Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.  

• Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande.  

• Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat. 

Förening som uppbär bidrag från Ulricehamns kommun, skall i alla kontakter med barn och 
ungdomar följa intentionerna i FN:s barnkonvention. 
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Stöd och bidrag till fritidsföreningar 

3 Särskilda bestämmelser för 
fritidsföreningar 

För bidrag till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet inom fritidsverksamheten. 

 

Föreningsbidrag kan utgå till ideell förening i Ulricehamns Kommun som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet i föreningens regi och som följer dessa allmänna bestämmelser. 

Krav på förening: 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamhetens 
särskilda bestämmelser.  

Förening ska inneha stadgar som beslutats av årsmöte, en efter demokratiska regler vald 
styrelse, uppdaterad medlemsmatrikel, samt vara registrerad hos fritidsenheten. 

Förening ska vara ansluten till godkänd riksorganisation eller om sådan saknas prövas som 
bidragsberättigad förening genom särskilt beslut i kommunstyrelsen. 

Förening som erhåller bidrag ska inlämna registeruppgift med tillhörande handlingar till 
fritidsenheten. Denna utgör även underlag för ansökan om Grundbidrag. Ansökan lämnas 
senast 1 månad efter genomfört årsmöte i föreningen. 

Av fritidsenheten godkänd Grundbidragsansökan är en förutsättning för erhållande av övriga 
bidrag, med undantag av startbidrag.  

Förening ska ha minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmötet. 

Förening ska under senaste verksamhetsåret haft minst 15 bidragsberättigade medlemmar 
och genomfört och redovisat minst 20 bidragsberättigade sammankomster för åldersgruppen 
7–25 år. Fritidsenheten kan för ett år under en femårsperiod ge dispens för förening som inte 
uppfyller kravet. Under dispensåret utges halvt bidrag. 

Medlemsavgiften ska vara minst 50 kr/person för att räknas som bidragsberättigad. 

I förening med flera sektioner kan endast huvudförening söka och erhålla bidrag. 

Förening som äger anläggning och erhåller kommunalt driftbidrag för densamma ska hålla 
anläggningen försäkrad. Föreningen ska även vara informerad om och följa de föreskrifter 
och anvisningar i övrigt som kan komma från kommunen, myndigheter etc. 

 

 



 
 
 
 
8 

Riktlinjer

Ansökan: 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

Bidragsansökningar liksom övriga handlingar som saknar underskrift eller i övrigt inte ifyllts 
enligt anvisningar upptas inte till behandling utan återsänds för komplettering. Alla 
ansökningar ska underskrivas av föreningens ordförande.  

 

Ansökan som inom 30 dagar inte kompletterats med de handlingar som fritidsenheten 
infordrat, kommer att avslås. 

Förening som inlämnar ansökan för sent riskerar att bli utan bidrag om inte speciella och av 
fritidsenheten godkända skäl föreligger. 

Ansökningsdatum anges under respektive bidragsform.  

Undantag: 

Kravet på minst 15 medlemmar och genomförande av 20 bidragsberättigade sammankomster 
för åldersgruppen 7–25 år gäller inte förening som erhåller stöd för allmän samlingslokal.  

Förening som av ideologiska skäl och enligt stadgar inte tar ut medlemsavgift, kan efter 
ansökan till kommunstyrelsen beviljas dispens från denna regel. 

Förening som inte erhållit föreningsbidrag under de två senaste åren är inte längre 
bidragsberättigad. För att kunna erhålla bidrag ska förening på nytt ansöka om att bli 
bidragsberättigad. 

Kommunstyrelsen kan efter prövning i varje enskilt fall och om särskilda skäl föranleder det, 
göra undantag från ovanstående allmänna bestämmelser eller bevilja bidrag till andra 
ändamål än vad som särskilt anges i dessa bestämmelser. 

Handikappföreningar som bedriver ungdomsverksamhet i huvudsak får tillgodoräkna sig alla 
medlemmar oavsett ålder inom kravet på 15 bidragsberättigade medlemmar och kan söka 
föreningsbidrag inom fritidsverksamheten. Fritidsenheten avgör om förening är 
bidragsberättigad inom fritidsverksamhetens bidrag. 

 

Kontaktuppgifter: 

Har du frågor som berör föreningsbidrag för fritidsföreningar och föreningsregister så 
kontakta: 

Kultur och fritid 
Fritidsenheten 
Växel: 0321 – 59 50 00 
kulturochfritid@ulricehamn.se 
 
 
 

mailto:kulturochfritid@ulricehamn.se
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4 Definitioner 
Medlem 

Med medlem avses den som betalat medlemsavgift för föreningens senaste verksamhetsår, är 
upptagen i förenings medlemsmatrikel och regelbundet deltar i föreningens verksamhet. 

Förening kan erhålla dispens från att ta ut medlemsavgift om det i föreningsstadgar framgår 
att föreningen av ideologiska skäl inte tar ut medlemsavgift.  

Den som erhållit tillfälligt medlemskap såsom supportermedlem etc. anses inte som medlem, 
inte heller den som enbart deltagit i enstaka arrangemang, kursverksamhet eller liknande. 

Medlemsmatrikel ska innehålla medlemmens namn, adress och födelsedata samt ange om 
medlemsavgift är betald. Medlemsmatrikel ska revideras varje år, förvaras tillsammans med 
föreningens värdehandlingar och sparas i minst fyra år. När familjemedlemskap tillämpas får 
endast aktiva medlemmar räknas i bidragsunderlaget. Föreningen måste kunna redovisa 
familjemedlemmarna vid kontroll. 

Anmärkning: Bidragsberättigad medlem är medlem i åldern 7–25 år   

Sammankomst 

En sammankomst ska vara beslutad av föreningens medlemsmöte, styrelse, sektion eller 
motsvarande och som anordnas av förening.  

En sammankomst ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter. Ansvarig ledare ska i 
anslutning till varje sammankomst föra närvarokort. En sammankomst ska bestå av minst 3 
deltagare.  

Deltagare 

Med deltagare avses den som deltar i en sammankomst. Deltagare får inte medräknas vid 
mer än en sammankomst per dygn och förening. Arrangör av tävling etc. kan endast 
tillgodoräkna sig bidrag för deltagare från den egna föreningen. 

Ledare 

Med ledare avses person utsedd av förening, 13 år eller äldre med uppdrag att leda förenings 
sammankomst. 

Senaste verksamhetsår 

Med senaste verksamhetsår avses det år som ligger till grund för medlemsantal, antal 
sammankomster, kostnadsredovisning vid driftbidrag. 

Bidragsberättigad yta 

Lokaler som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet och som godkänts av 
fritidsenheten. Lokaler som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande. Inte 
eller lokaler som hyrs ut till annan hyresgäst om det är blockerande för egen eller annan 
verksamhet. 
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5 Aktivitetsstöd 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja föreningens aktiviteter för barn och ungdom. 

Villkor 

Minst 3 deltagare i åldern 7–25 år ska delta i sammankomsten.  

Deltagare ska vara medlem i föreningen. 

Närvaro ska föras vid varje sammankomst. 

En sammankomst ska pågå minst 60 minuter. 

En deltagare får endast räknas med en gång per dag. 

Sammankomsten ska arrangeras av lokalföreningen. 

Naturlig grupp får inte delas i fler grupper. 

Aktiviteten ska vara planerad och ledarledd. 

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 47 kronor per verksamhetstillfälle. 

Bidraget betalas ut två gånger per år.  

Redovisningsperioderna är mellan 1 januari och 30 juni, samt 1 juli och 31 december.  

 

Ansökan 

Ansökan lämnas in senast 15 augusti, respektive 15 februari 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten. 

 

Aktiviteter som inte är bidragsberättigade 

Entrébelagda arrangemang, kursverksamhet och verksamhet där bidrag utgår i annan 
ordning, t ex studiecirklar. 
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6 Driftbidrag till allmän 
samlingslokal/bygdegård 

 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger allmän samlingslokal vilken upplåts till 
verksamhet för allmänhet och föreningar. 

Villkor 

Bidraget grundas på anläggningens storlek och under året genomförda aktivitetstillfällen i 
egen regi eller via uthyrningsverksamhet.   

Föreningen måste uppnå minst 20 verksamhetstillfällen för att bidrag ska utgå. 

Bidrag 

50 kr/kvm bidragsberättigad yta, som godkänns av Fritidsenheten. 

1–1000 sammankomster = 50 kr/sammankomst. 

1001-sammankomster = 15 kr/sammankomst. 

 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se/blanketter samt på fritidsenheten 
ansökan ska lämnas in senast den 1 april.  

Uppgifterna avser senast förflutet verksamhetsår. 

 

Övrigt 

Ej bidragsberättigad verksamhet: 

Verksamhet i egen regi som bedrivs i kommersiellt syfte dvs. verksamhet som har till syfte att 
ge ekonomiskt överskott är ej bidragsberättigad ex bingo och tipspromenad. Detta gäller även 
aktiviteter i samband med underhåll och skötsel av anläggningen/fastigheten.  
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7 Driftbidrag föreningsägda elljusspår 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger/driver elljusspår. 

Villkor 

Anläggningen ska vara i användbart skick och tillgängligt för allmänheten. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 80 % av nedlagda elkostnader, dock max 3000 kronor per km. 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se/blanketter samt på fritidsenheten 
ansökan ska lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter 
genomfört årsmöte. 
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8 Driftbidrag till föreningsägda 
idrottsplatser 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger idrottsanläggning. 

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året.  

Anläggningen ska regelbundet användas för ungdomsverksamhet. 

För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem, där hänsyn tas till anläggningens standard, 
antalet fotbollsplaner, löparbanor, omfattning av verksamhet mm. 

Fotbollsplaner 

   Gräsplan 11-manna 20 poäng 

   Gräsplan  7-manna 10 poäng 

   Grusplan 11-manna  8 poäng 

   Grusplan  7-manna  5 poäng 

   Belysning <10 kW  3 poäng 

    > 10 kW  5 poäng 

   Seriespelande lag Varje lag utöver 2  1 poäng 

 

Friidrott 

Löparbanor, hoppgrop mm 5 poäng 

 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte. 

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 
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9 Driftbidrag till övriga föreningsägda 
anläggningar 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som äger anläggning.  

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 medlemmar och redovisa minst 40 sammankomster under året. 

Anläggningen ska regelbundet användas till ungdomsverksamhet. 

För att få bidrag krävs att anläggningen är i användbart skick. 

Bidrag 

Bidraget utgår enligt nedanstående poängsystem eller särskilda beslut. 

Motor:  motorbana 25 poäng 

Tennis:  inomhusbana  1 bana 30 poäng, 2 banor eller fler 25 poäng 

Tennis:  grusbana utomhus 3 poäng 

Golf:  18-hålsbana 390 poäng 

Dressyrbana för hundar      6 poäng 

Revidering av orienteringskartor (kartpoolen) 30 000 kronor 

Driftbidrag ridanläggning (UBRK) 527 300 kronor 

Driftbidrag sjösportanl. (Åsundens Båtsällsk.) 15 poäng 

Driftbidrag sjösportanl. (Kappsegl. Sällsk.)  

Driftbidrag sjösportanl. (Kanotklubben)  5 poäng 

Fotbollshall (UIFK) 300 000 kronor 

SISU Idrottsutbildarna 190 000 kronor 

Driftsbidrag inomhushall för hundar (UBK) 120 000 kronor 

Övriga anläggningar, efter prövning av kommunstyrelsen i varje enskilt fall. 

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 
Blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte.  

Anmärkning: 1 poäng motsvarar för närvarande 770 kronor. 

http://www.ulricehamn.se/


 
 
 
 

15 
Riktlinjer

10 Garantianslag 
 

Ändamål 

Bidraget avser stödja förening som anordnar tävlingar eller annat arrangemang av större 
nationell eller internationell karaktär. 

Villkor 

Stödet utgår endast till arrangerande förenings direkta kostnader, således inte till respektive 
riksorganisation eller annan medarrangör.  

Av ansökan ska det framgå att arrangemanget inte beräknas gå med underskott. 

Bidraget utbetalas endast om arrangemanget ger underskott, vilket ska styrkas med 
fullständig ekonomisk redovisning sedan arrangemanget genomförts. 

Bidrag  

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall bidragets storlek och beslutet är inte 
normgivande.  

Handlingar 

Ansökan ska åtföljas av ekonomisk beräkning av arrangemanget. 

Ansökan 

Ska vara Fritidsenheten tillhanda senast 3 månader före arrangemangets genomförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

16 
Riktlinjer

11 Grundbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget syftar till att vara ett grundstöd för föreningar som bedriver verksamhet i 
åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Bidrag utgår per bidragsberättigad medlem, i åldern 7–25 år. Räknat på det senast förflutna 
verksamhetsåret.  

Godkänt grundbidrag är en förutsättning för att komma ifråga för andra bidrag. 

 

Bidrag 

Bidrag utgår med 45 kr per bidragsberättigad medlem. 

Till förening med 15–50 bidragsberättigade medlemmar utgår ett belopp på 2 250 kr vilket 
motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar.  

Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten. Ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte 
tillsammans med föreningslistan. 
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12 Kostnadskrävande projekt för 
föreningar verksamma inom 
fritidsverksamhet 

 

Ändamål 

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till 
lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- 
och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och 
som bedöms angeläget för verksamheten.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos 
fritidsenheten. Igångsättnings - alternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor. 

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i 
förekommande fall) samt finansieringsplan. 

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme. 

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 
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Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
fritidsenheten och vara tillhanda eller poststämplad senast 30 november. 

 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

 Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

 Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens 
genomförande och utveckling. 

 Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers 
utnyttjande och funktion, handikapptillgänglighet. 

 Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat 
bidrag ska utgå. 

 Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader 
och/eller som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

 Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

 Jämställdhetsskapande åtgärder.  

 Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 
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13 Kostnadskrävande projekt för 
föreningar över 500 000 kr 

 

Ändamål 

Föreningar kan söka bidrag för projekt som överskrider 500 000 kr. Regler och villkor som 
ovan för kostnadskrävande projekt gäller.  

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till 
lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- 
och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och 
som bedöms angeläget för verksamheten.  

Därutöver tillkommer följande generella grunder: 

 Tillgång till motsvarande anläggningar/lokaler i kommunen 

 Allmänhetens eller kommunala verksamheters behov av anläggningen/lokalen 

 Anläggningens/lokalens roll ur ett folkhälsoperspektiv 

 Möjlighet till extern finansiering 

 Unika egenskaper och nyskapande satsningar som kan generera andra positiva 
effekter, till exempel turism, integration eller samarbete och samutnyttjande av flera 
föreningar, idrotter och aktiviteter. 

 

Ansökan 

Föreningen ska på ett tidigt stadium ta kontakt med verksamhet kultur och fritid och 
presentera sin projektidé. Ansvarig tjänsteman handlägger sedan ärendet för presentation till 
politik för beslut om eventuell fortsatt process.  

Särskilda medel för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr finns inte specificerade i 
budget. Projekt kommer istället att hanteras som specifika ärenden i kommunens ordinarie 
budgetprocess i de fall beslut tas om fortsatt process. För att kunna förverkliga projektet kan 
det innebära att medel betalas ut i etapper. 
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14 Kostnadskrävande projekt för allmänna 
samlingslokaler, bygdegårdar 

 

Ändamål 

Bidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och andra inventarier till 
lokal/anläggning som ägs eller under längre tid förhyrs av förening. Samt uppförande, om- 
och tillbyggnad eller underhåll av anläggning/lokal/utrustning som ägs av föreningen och 
som bedöms angeläget för verksamheten.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos 
fritidsenheten. Igångsättnings-/ inköpstillstånd garanterar inte att investeringsbidrag erhålls 
efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor.  

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas: 

 Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i 
förekommande fall) samt finansieringsplan. 

 I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme.  

 De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

 Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 

 Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid och vara tillhanda eller poststämplad senast 30 november. 
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Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  
Fritidsenheten 
523 86 Ulricehamn  
alt kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid 
bidragsgivningen för allmän samlingslokal/bygdegård: 

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 

Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande 
och utveckling. 

Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande 
och funktion, handikapptillgänglighet. 

Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska 
utgå. 

Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller 
som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder.  

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen/utrustningen. 
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15 Lokalbidrag 
 

Ändamål 

Avser att stödja förening som äger eller långtidshyr, klubbstuga eller motsvarande som 
regelbundet används för ungdomsverksamhet.  

Villkor 

Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar och redovisa minst 40 
sammankomster under året. 

Lokalen ska vara godkänd av fritidsenheten och finnas i Ulricehamns kommun. Vid 
långtidsförhyrning ska det finnas ett giltigt arrende/hyresavtal med en löptid på minst 3 år. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 60 % av kostnaderna, dock högst 200 kronor/kvadratmeter 
(idrottsföreningar). 

Bidrag utgår med 80 % av kostnaderna, dock högst 200 kronor/kvadratmeter (övriga 
föreningar). 

Lokalytan ställs i relation till föreningens bidragsberättigade medlemmar i åldern 7–25 år. 
Ytor som är bidragsgrundande är de som används till verksamhet.  

Ytor som inte är bidragsgrundande är förråd, garage eller liknande och lokaler som hyrs ut 
till annan hyresgäst och därmed är blockerade för annan verksamhet.  

 

Vilka kostnader är godkända? 

Hyrd lokal: 

Lokalhyra. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader. 

Egen lokal: 

Låneränta – fastighetslån. 

Uppvärmningskostnader. 

Elkostnader.   

Vatten. 

Fastighetsförsäkring. 

Reparationskostnader 20 kronor/m² 

Bidragsberättigade 

Medlemmar 

Lokalyta 

  15–50   50 m² 

  51–100   90 m² 

101–150 110 m² 

151–200 130 m² 

201–250 150 m² 

301–350 190 m² 

351–400 210 m² 

401–450 250 m² 

451- 300 m² 
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Ansökan 

Ansökan sker på blankett som skickas ut till berörda föreningar under januari månad. 

blankett finns även på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten ansökan ska 
lämnas in i samband med grundbidragsansökan, senast en månad efter genomfört årsmöte. 
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16 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

Bidraget avser att vara ett komplement till de övriga bidragsformerna för att täcka upp 
variationer och behov i föreningarnas mångskiftande verksamhet. Det kan avse inköp av 
materiel, särskilda utvecklingsinsatser och olika projekt mm.  

Villkor 

För kommunstyrelsens prövning gäller: 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas 
till fritidsenheten. Igångsättningsalternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till 
projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. Bidrag utgår inte för kostnader 
understigande den enskilda föreningens senast erhållna grundbidrag 

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för inköpet/projektet etc. 

De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert. Projekt liknande ska 
följas av en kostnadsberäkning. 

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall) 

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Två ansökningstillfällen per år, 30 maj 
respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter. 

Övrig 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

Storleken och genomförandet av föreningens ungdomsverksamhet. 
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Projekt/motsvarande som är direkt nödvändiga för ungdomsverksamhetens genomförande 
och utveckling. 

Behov av åtgärder som är en grundförutsättning för olika anläggningar/lokalers utnyttjande 
och funktion, handikapptillgänglighet. 

Krav från andra bidragsinstanser på någon form av kommunal insats för att annat bidrag ska 
utgå. 

Investeringar som syftar till att skapa lägre egna drift- eller verksamhetskostnader och/eller 
som bygger på samverkanslösningar mellan flera föreningar. 

Krav från tillsynsmyndigheter på lokaler/anläggningar/utrustning. 

Jämställdhetsskapande åtgärder. 

Föreningens möjlighet att ekonomiskt driva anläggningen/lokalen utrustningen. 

 

 

 

 

17 Representation 
 

Villkor 

Vid någon form av kommunal representation vid större arrangemang kontakta 
Fritidsenheten. 

Bidrag 

Kommunstyrelsen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande. 
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18 Startbidrag 
 

Ändamål 

Avser stödja nybildande av förening som startar verksamhet i åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Föreningen ska omfatta minst 15 medlemmar i åldern 7–25 år. 

Efter att föreningen har redovisat 6 månaders verksamhet avgörs det om föreningen ska 
omfattas av Fritidsenhetens övriga bidrag. 

Bidrag 

Utgår med 1,000 kr. 

Handlingar 

Föreningens stadgar. 

Budget. 

Intyg om medlemskap i riksorganisation. 

Föreningslista. 

Postgirokonto/bankgirokonto. 

Protokoll från första årsmötet. 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten. 
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19 Träffpunktsbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja förening som driver öppen verksamhet för ungdomar i 
åldersgruppen 13–20 år.  

Villkor 

Bidraget avser att täcka vissa kostnader för förening som skapar mötesplatser för ungdomar i 
åldern 13–20 år, med ständig vuxennärvaro.   

Verksamheten ska vara öppen för alla och utan krav på medlemsavgift eller liknande. 
Däremot kan ett gårdskortsförfarande finnas liknande det på den kommunala fritidsgården. 
Kortet lämnas som pant vid lån av spel etc.  

Tidsperioder för verksamheten ska vara januari-april och september-december. Övrig tid 
utgår aktivitetsstöd för gruppverksamhet som uppfyller kraven för detta bidrag.  

 

Ett bidragsavtal upprättas mellan föreningen och fritidsenheten på basis av 
verksamhetsvolym och öppethållande. 

Bidrag 

Bidrag utgår för max 3 dagar/vecka och max 4 timmar/dag.  

Bidrag kan utgå med 170 kr/verksamhetstimma under vardagar och söndag. 

Bidrag kan utgå med 300 kr/verksamhetstimma under helgdagar (fredag och lördag). 

Utbetalning sker i förskott i början av respektive period med halva bidragsbeloppet det 
resterande bidraget betalas ut efter genomförd verksamhet och redovisning vid periodens 
slut. 

Bidrag utgår för avtalad tid. 

Lokalt aktivitetsstöd, grundbidrag och ungdomsledarutbildningsbidrag kan endast sökas för 
ordinarie föreningsverksamhet som uppfyller bidragsbestämmelserna.  

Ansökan 

Ansökan görs terminsvis på ansökningsblankett som finns på hemsidan www.ulricehamn.se 
samt på fritidsenheten. 

För perioden januari-april lämnas ansökan senast 1 december. 

För perioden september-december lämnas ansökan senast 1 augusti. 

 



 
 
 
 

28 
Riktlinjer

20 Ungdomsledarstipendium  
 

Ändamål 

Stipendierna avser stödja och uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare i kommunen. 

Villkor 

Stipendiet fördelas varje år till en kvinnlig respektive en manlig ungdomsledare genom beslut 
i kommunstyrelsen.  

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr per person. 

Ansökan  

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten.  

Motivet till kandidaturen ska styrkas i särskild bilaga. 
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21 Ungdomsledarutvecklingsbidrag 
 

Ändamål 

Bidraget avser att stimulera föreningars ungdomsledare till kompetenshöjande åtgärder och 
därmed utveckla föreningens verksamhet för åldersgruppen 7–25 år.  

Villkor 

Bidrag för ledarutveckling riktad mot verksamhet i åldersgruppen 7–25 år i föreningen. 

Internutbildning kan läggas till grund för bidrag om kursplanen godkänts i förväg av 
fritidsavdelningen. 

Bidraget avser kursavgift. 

För eventuellt bidrag vid deltagande i konferens, seminarium eller liknande, kontakta 
fritidsenheten i förväg. 

Endast förening kan erhålla bidrag, inte sektion eller enskild medlem. 

Bidrag 

För kostnader upp till 1200 kronor per person och kurs utgår bidrag med 100%. Kostnader 
därutöver ersätts med 75 % upp till maximalt bidrag på 2 500 kronor. 

Förening med 15–50 medlemmar får tillgodoräkna sig ett grundbelopp på 6 000 kr, vilket 
motsvarar 50 bidragsberättigade medlemmar. Dock utbetalas maximalt 15 000 kr per 
förening och år. För flersektionsförening är beloppet höjt till 25 000 kronor per förening. 

Handlingar 

 Kursintyg. 

 Kursprogram. 

 Kvitto på erlagd kursavgift. 

 

Ansökan 

Ansökningsblankett finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på fritidsenheten och ska 
redovisas senast 3 månader efter genomförd kurs. 
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22 Bidrag reglerade av avtal med förening 
gällande skötsel av badplats 

 

Bidrag utgår till de föreningar som ingått särskilt avtal med verksamhet kultur och fritid för 
skötsel av de kommunala friluftsbaden. Avser städ- och tillsynsuppgifter, enklare 
reparationer och gräsklippning. 

Bidrag för gräsklippning utgår till fast belopp per kvadratmeter och fastställd yta. 

För övriga uppgifter utgår ett bidrag på 80 kronor per timme upp till 200 timmar. För tid 
därutöver reduceras ersättningen till 40 kronor/timme. Tiden räknas per badplatssäsong. 

Redovisning av genomförda insatser på badplatsen lämnas till verksamhet kultur och fritid 
senast 31 oktober på särskild blankett. Vid utebliven ansökan lämnas inget bidrag för 
innevarande år. 
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Stöd och bidrag till kultur 

23 Förlustbidrag vid anordnande av 
kulturarrangemang 

 

Ändamål 

Förlustbidrag är ett bidrag som du kan få från kommunen när du ordnar ett offentligt 
kulturarrangemangarrangemang och går med förlust, till exempel en föreläsning eller en 
konsert.  

Tänk på att du måste ansöka i god tid före arrangemanget ska genomföras men att pengarna 
betalas ut efteråt, när du har redovisat dina kostnader, som ett förlustbidrag. Du får alltså 
inga pengar i förskott. 

Villkor 

Enskilda personer, grupper och föreningar kan söka arrangörsstöd. Företag kan inte söka 
förlustbidrag. Barn och ungdomar under 18 år kan också få arrangörsstöd om någon vuxen 
tar ansvar för ekonomin. Evenemanget som du ordnar ska vara offentligt, alltså öppet för 
vem som helst. Evenemanget måste genomföras här i kommunen. 

Företag och vinstdrivande organisationer kan inte få förlustbidrag, det är bara tänkt som en 
hjälp till personer och föreningar som jobbar ideellt. 

Du måste marknadsföra ditt arrangemang på ett sätt så att många som möjligt får veta vad 
som är på gång. Exempel på marknadsföring är annonser i tidningen och affischer. 
Annonskostnader är en utgift som du kan få ersättning för om du tar med det på 
ansökningsblanketten.  

Vet du inte vad det finns för tidningar och andra medier där du kan göra reklam? Kontakta 
oss på  verksamhet kultur och fritid så hjälper vi dig. 

Kommunen ska synas 

Det ska synas i all marknadsföring att du får hjälp av kommunen. På kommunens hemsida 
finns en logotyp som du kan ladda ner och använda i annonser och på affischer: 
https://www.ulricehamn.se/press/logotyp 

Ansökan 

https://www.ulricehamn.se/press/logotyp
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Blanketten som du ska fylla i heter ”Ansökan om förlustbidrag”. Den finns att hämta på 
kommunens kontor för verksamhet kultur och fritid eller på www.ulricehamn.se 

Fyll i blanketten så noga du kan, ju mer vi får veta om ditt arrangemang desto bättre. Om det 
är något du inte förstår så hjälper vi gärna till. 

Du kan max ansöka om 20 000 kronor eller mindre i förlustbidrag och du måste skicka in din 
ansökan minst en månad före evenemanget. Under sommaren (juni-augusti) behöver vi din 
ansökan minst två månader i förväg. 

Retroaktiva bidrag medges ej, du kan alltså inte ansöka om förlustbidrag efter att 
evenemanget är genomfört. 

Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
alt kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Beslut 

Du får ett svar på din ansökan inom två veckor om den är rätt ifylld, men på sommaren kan 
det ta upp till en månad. 

Redovisning 

När arrangemanget är genomfört fyller du i och skickar in blanketten ”Redovisning av 
Förlustbidrag”. Den finns att hämta på samma ställe som ansökningsblanketten. Var noga 
när du fyller i redovisningsblanketten och glöm inte att skicka med kopior av annonser, 
kvitton och liknande. 

Redovisningsblanketten måste skickas in senast två månader efter att evenemanget är 
genomfört. 

Övrigt 

Föreningar och andra aktörer till vilka det utgår andra stöd för sin verksamhet från 
kommunen kan inte söka förlustbidrag. 

Kontakt 

Har du frågor om förlustbidraget så får du gärna kontakta oss: 

Kultur och fritid 
Kulturenheten 
Växel: 0321 – 59 50 00 
www.kulturochfritid@ulricehamn.se 
 

http://www.kulturochfritid@ulricehamn.se/
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24 Kostnadskrävande projekt för 
hembygdsgårdar 

 

Ändamål 

Bidraget avser att stödja vid t.ex. renovering av fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar 
eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och bevarande av 
kulturmiljön. Bidraget avser vårdinsatser som förvaltas av ideella organisationer och 
representerar lokal byggnadskultur samt används i publik verksamhet. 

Villkor 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd sökas hos 
verksamheten kultur. Igångsättnings - alternativt inköpstillstånd garanterar inte att 
investeringsbidrag erhålls efter kommunstyrelsens prövning. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till projekt 
vars kostnader understiger 20 000 kronor.  

I det fall projekt beviljas andra offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras 
för att bibehålla en egen finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Projektet ska påbörjas senast två år efter att bidrag beviljas, i annat fall förbehåller sig 
kommunen rätten att ompröva beslutet i det enskilda fallet. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för föreslagen åtgärd, fullständig kostnadskalkyl, driftkostnadskalkyl (i förekommande 
fall) samt finansieringsplan. 

I finansieringsplan eventuellt upptaget ”eget arbete” får värderas till 200:-/timme. 

De beräknade kostnaderna ska styrkas med anbud eller offert. 

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall). 

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett och finns på hemsidan www.ulricehamn.se samt på 
verksamhet kultur och fritid och vara oss tillhanda eller poststämplad senast 30 november.  

 

http://www.ulricehamn.se/
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Ansökan skickas till:  

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Övrigt 

Följande kriterier (utan inbördes rangordning) är vägledande vid bidragsgivningen: 

 

• Byggnad av kulturhistoriskt intresse 

• Stöd kan fördelas för insatser/vård av byggnader som representerar lokal 
byggnadskultur som förvaltas av ideell organisation  

• Stöd till ordinarie driftskostnader lämnas inte 

• Vid renovering av byggnader av kulturhistoriskt värde ska dialog föras med 
regionens antikvarie 

• Vårdinsatser som bidrar till att öka tillgängligheten till kulturarvet prioriteras 

• Insatser som möjliggör förmedling och pedagogisk verksamhet för barn/unga har 
värdesatts 

• Medel kan fördelas även till byggnader som är flyttade ur sitt ursprungliga 
kulturhistoriska sammanhang 

• Jämställdhetsskapande åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

35 
Riktlinjer

25 Oförutsett/övrigt 
 

Ändamål 

Bidraget avser att vara ett komplement till hembygdsföreningar för att tillgodose skyltning 
och information som gäller föreningens kulturarvsarbete. 

  

Villkor 

Projekt ska inte ha påbörjats, alternativt utrustning inte inköpts. Om projekt måste påbörjas 
eller inköp göras före ansökningstidens utgång ska igångsättnings-/inköpstillstånd anmälas 
till kulturenheten. Igångsättnings - alternativ inköpstillstånd garanterar inte att stöd 
utbetalas. 

Bidrag 

Bidrag utgår med 50 % av den totala godkända kostnaden. Bidrag lämnas inte till 
projekt/inköp vars kostnader överstiger 20 000 kronor. I det fall projekt beviljas andra 
offentliga bidrag, kan den kommunala bidragsdelen reduceras för att bibehålla en egen 
finansieringsdel för förening med minst 20 % av totalkostnaden. 

Handlingar 

Till ansökan ska biläggas; 

Motiv för inköpet/projektet etc. 

De beräknade kostnaderna vid inköp ska styrkas med anbud eller offert. Projekt liknande ska 
följas av en kostnadsberäkning. 

Kopia på arrende eller långfristiga hyresavtal på minst fem år (i förekommande fall) 

Kopia på eventuell ansökan om bidrag till andra bidragsinstanser. 

Ansökan 

Någon särskild ansökningsblankett finns inte. Två ansökningstillfällen per år, 30 maj 
respektive 30 oktober. Beslut tas månaden efter. 
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26 Kulturstipendium 
 

Ändamål 

Stipendiet delas ut varje år till en person som avser att utbilda, fortbilda, vidareutbilda sig 
eller forska inom de konstnärliga områdena. 

Villkor 

Stipendiat ska vara född eller verksam i Ulricehamns kommun.  

Stipendiet delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

27 Kulturpris 
 

Ändamål 

Kulturpriset delas ut varje år till en person, förening eller institution som utfört värdefull 
gärning inom kulturområdet. 

Villkor 

Föreslagen kulturpristagare ska vara mantalsskriven i Ulricehamns kommun eller ha 
anknytning till kommunen. Förening/organisation ska vara verksam inom Ulricehamns 
kommun. Beslut om kandidat görs av kommunstyrelsen. 

Kulturpriset delas ut i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.  

Bidrag 

Stipendiesumman är 5 000 kr. 

 

Förslag på kulturstipendiat och kulturpristagare inklusive en kort motivering skickas senast 
den 1 oktober till: 

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se 
 

mailto:kulturofritid@ulricehamn.se
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28 Stöd till studieförbund 
 

Kommunbidrag kan utgå till alla inom Ulricehamns kommun verksamma studieförbund, 
vars centrala organisation erhåller statsbidrag genom Folkbildningsrådet. 

Villkor 

Bidrag till studieförbunden utgår för den verksamhet som bedrivs i Ulricehamns kommun. 

Enligt Kommunstyrelsen beslut 2018-04-05 § 125 följer Ulricehamns kommun den 
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat under 2017 med 
utgångspunkt från den statliga modellen som fastslogs 2015.  

Övrigt 

Bidragsberättigade studieförbund ska för Ulricehamns kommun presentera 
verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser inklusive ekonomisk redovisning i samband 
med bidragsansökan. Visar något studieförbund på stora förändringar i sin verksamhet eller 
inte beaktar kommunens krav på redovisning av verksamhet kan bidraget omprövas. 

Ansökan sker i kontakt med verksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

38 
Riktlinjer

29 Projektstöd till studieförbund gällande 
mobil kultur för äldre 

 

Ändamål 

Verksamhet kultur och fritid delar ut 100 000 kronor för kulturarrangemang för äldre under 
året. Pengarna kan sökas av ett, eller flera studieförbund. Ansökan om medel är möjlig för 
studieförbund som har en projektidé som innefattar att äldre får stor möjlighet att vara med 
och skapa och delta aktivt.  

Exempel på aktiviteter:  

allsång, att skapa med färg och form, berättande, dans och rörelse.  

Villkor 

Det ska vara kostnadsfritt för de äldre att delta i aktiviteterna.  

Projektet ska vara nyskapande. 

Aktiviteter som redan bedrivs på äldreboenden osv kan man inte söka stöd för. Man kan få 
stöd att köpa tjänster (ex: musiker, konstpedagog etc.) och inköp av förbrukningsmaterial. 
Man kan inte få stöd för inköp av musikanläggningar, hyra av lokal etc. 

Verksamhet kultur och fritid ser helst att projekt drivs ihop med föreningar, t.ex. 
hembygdsföreningar och pensionärsföreningar. Det bör tydligt framgå i ansökan hur 
samarbetet kommer ske. 

Ansökan 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 mars. 

Ansökan skickas till: 

Ulricehamns kommun  
Kulturenheten 
523 86 Ulricehamn  
Alt. kulturofritid@ulricehamn.se 
 

Projektet ska redovisas senast den 31 december i år. 

 
 

 

 

mailto:kulturofritid@ulricehamn.se
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30 Särskilt stöd till gällande 
kulturföreningar 

 

Det finns ett antal bidrag som betalas ut årligen från verksamhet kultur och fritid, nedan 
redovisas dessa: 

 

Blåsorkestern   50 000 kr 
(Stödet utgår för att föreningen medverkar vid aktiviteter och arrangemang) 
 
Folkets hus     100 000 kr 
(Stöd för Bio Kontrast, livesänd opera och konst på bio) 
 
Kulturvägen- Ekomuseum Västergötland ek för. 15 000 kr 
(Stödet utgår för att föreningen marknadsför kulturarv i kommunen) 
 
Riksteaterföreningen    90 000 kr 
(Stödet utgår för verksamheten) 
 
Årligen anordnas möte mellan verksamhet kultur och fritid och respektive förening då 
verksamhetsplan och årsberättelse gås igenom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

40 
Riktlinjer

31 Förteckning över andra bidragsgivare   
 
Utöver de bidrag som Ulricehamns kommun kan betala ut så finns det möjlighet för många 
föreningar att också söka bidrag från andra bidragsgivare. Här ges några exempel på sådana 
bidragsgivare: 
 
Arvsfonden: www.arvsfonden.se 
 
Boverket: www.boverket.se 
 
Centrum för internationellt utbyte: www.ciu.se 
 
Folke Bernadottes minnesfond: www.folkebernadottesminnesfond.se 
 
Folkhälsoinstitutet: www.fhi.se 
 
Forum Syd: www.forumsyd.org 
 
Fritidsforum: www.fritidsforum.se 
 
Kulturbryggan: www.kulturbryggan.se 
 
Länk till stiftelsedatabasen: www.stiftelser.lst.se 
 
Länsstyrelsen, Västra Götaland: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 
 
Migrationsverket: www.migrationsverket.se 
 
Radiohjälpen/Kronprinsessan Victorias fond: www.svt.se/radiohjalpen 
 
Riksidrottsförbundet: www.rf.se 
 
Statens Kulturråd: www.kulturradet.se 
 
Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling: www.kks.se 
 
Stipendieinfo: www.stipendieinfo.se 
 
Svenska ESF-rådet: www.esf.se 
 
Svenska Institutet: www.si.se 
 
Ungdomsstyrelsen: www.ungdomsstyrelsen.se 
 
Y´s men´s club Ulricehamn www.ysmenulricehamn.se 
 
 
 

 

http://www.arvsfonden.se/
http://www.boverket.se/
http://www.ciu.se/
http://www.folkebernadottesminnesfond.se/
http://www.fhi.se/
http://www.forumsyd.org/
http://www.fritidsforum.se/
http://www.kulturbryggan.se/
http://www.stiftelser.lst.se/
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
http://www.migrationsverket.se/
http://www.svt.se/radiohjalpen
http://www.rf.se/
http://www.kulturradet.se/
http://www.kks.se/
http://www.stipendieinfo.se/
http://www.esf.se/
http://www.si.se/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
http://www.ysmenulricehamn.se/
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32 Att bilda ny förening 
 

Varför skall vi gå samman i en förening? 

Vad säger lagen? 

Vad ska man tänka på när man skriver stadgar? 

Vilka frågor bör man ta upp på ett årsmöte? 

Svaren på de flesta frågor som kan dyka upp om man vill starta en förening finns att läsa i 
skriften ”Att bilda förening”. Detta häfte finns att rekvirera från fritidsenheten. 

Vill ni ha ytterligare information eller hjälp vid föreningsbildandet kontakta:  

Ulricehamns kommun  
Fritidsenheten 
523 86 Ulricehamn  
alt kulturofritid@ulricehamn.se 
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Stöd och bidrag till välfärd 

33 Bidrag till verksamhet för personer 
med funktionsnedsättning 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja verksamhet riktad till eller integrerad med personer med 
funktionsnedsättning. 

Det kommunala bidraget ska:  

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet i samhället 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar 
kommunens insatser inom olika verksamhetsområden. 

Bidrag 

Bidrag utgår till föreningen för merkostnader i samband med verksamhet riktad till, eller 
integrerad med deltagare med funktionsnedsättning. Bidrag kan även utgå till föreningens 
merkostnader för viss specialutrustning som krävs för medlemmars funktionsnedsättning. 

Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns 
avsatta i budgeten. 

Allmänna krav 

Föreningen skall uppfylla kommunens allmänna bestämmelser samt verksamheten särskilda 
bestämmelser.  
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Särskilda bestämmelser 

Bidrag utgår i första hand till förening som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand 
kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande handikappföreningar som har medlemmar 
från Ulricehamns kommun.  

Ansökan/redovisning 

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla 
beskrivning av planerad aktivitet och budget. Efter slutförd aktivitet ska blankett med 
utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning skickas eller 
lämnas till: 

Administrativt processtöd, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. 

Kontaktuppgifter: 

Administrativt processtöd 0321–595617 

Övrigt 

Observera att förening som i huvudsak bedriver ungdomsverksamhet, för deltagare med 
funktionsnedsättning, har istället möjlighet att söka de bidrag som erbjuds via fritids-
verksamheten. I dessa fall gäller kommunens allmänna bestämmelser och 
fritidsverksamhetens särskilda bestämmelser.  
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34 Bidrag till föreningar med social 
verksamhet 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja kurativ och upplysande verksamhet för utsatta grupper i samhället. 
Bidraget riktas i första hand till föreningsverksamhet som avlastar och kompletterar 
kommunens insatser inom olika verksamhetsområden. 

Bidrag 

Föreningens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och formella ansökan ligger till grund 
för bidrag. 

Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet och utifrån de medel som årligen finns 
avsatta i budgeten. 

Särskilda bestämmelser 

Bidrag utgår i första hand till förening som har sitt säte i Ulricehamns kommun. I andra hand 
kan även bidrag beviljas läns- och rikstäckande föreningar eller organisationer som har 
medlemmar/brukare från Ulricehamns kommun.  

Ansökan 

Ansökan ska göras på blankett och inlämnas senast den 31 mars. Ansökan ska innehålla 
beskrivning av planerad aktivitet och budget. Efter slutförd aktivitet ska blankett med 
utförlig utvärdering, ekonomisk redovisning och bifogad deltagarförteckning skickas eller 
lämnas till:  

Administrativt processtöd, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. 

Kontaktuppgifter: 

Administrativt processtöd 0321–595617 
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Riktlinjer

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Bidrag till föreningar som bedriver 
pensionärsverksamhet 

 

Ändamål 

Syftet är att stödja pensionärsföreningars verksamhet och bidra till ökad social aktivitet hos 
äldre.   

Det kommunala bidraget ska: 

 motverka isolering och ensamhet  

 stimulera till ett aktivt liv och ökad delaktighet 

 minska/motverka vårdbehov och andra samhällsinsatser  

Bidrag 

För att allmänt stödja föreningarnas verksamhet ger kommunstyrelsen ett årligt bidrag per 
medlem till pensionärsförening som uppfyller följande villkor: 

 Föreningen tillhör riksomfattande pensionärsförbund (t.ex. SPF, PRO) 

 Föreningen har haft dokumenterad verksamhet de senaste fem åren 

 Föreningen har minst 20 aktivitetstillfällen per år (med minst tre olika inriktningar) - 
riktade till medlemmar eller allmänt gentemot pensionärer 

 Föreningen har minst 30 betalande medlemmar 

 Reviderad årsberättelse och årsredovisning, med bl.a. uppgift om antalet betalande 
medlemmar redovisas i samband med ansökan. 



 
 
 
 

46 
Riktlinjer

Bidrag sker i form av ett grundbidrag som utgår från antalet medlemmar. Beslut om bidrag 
sker utifrån de medel som årligen finns avsatta i budgeten. 

Ansökan 

Sista ansökningsdag är den 31 mars. Bidraget utbetalas under april månad och grundar sig 
varje år på uppgifterna avseende föregående år. Bidragsbeloppet anpassas årligen till det 
belopp som finns till förfogande i budget. Ansökan sker på blankett som skickas ut till 
berörda pensionärsföreningar under februari månad. Ansökan skicka till: 

Administrativt processtöd, Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn. 

Kontaktuppgifter:  

Administrativt processtöd 0321–595617 
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Habiliteringsersättning 
Dnr 2018/298 
 
 
Sammanfattning 
Habiliteringsersättning ges idag till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt 
LSS. Beloppen som betalas ut i Ulricehamns kommun är i en jämförelse med andra 
kommuner relativt låg. Regeringen har nu gjort det möjligt att rekvirera statsbidrag för att 
införa eller höja habiliteringsersättning i kommunerna. Förvaltningen föreslår att beloppet 
för habiliteringsersättning till personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs. 
Förvaltningen föreslår också att habiliteringsersättning införs för personer som har 
dagverksamhet enligt SoL, och att detta belopp successivt ökas för att komma upp i samma 
nivå som habiliteringsersättningen till personer med daglig verksamhet enligt LSS. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-26 från socialchef 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs till 60 kronor 
för heldag och 40 kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2018 och 
finansieras genom rekvirering av riktade statsbidrag för 2018. 
 
Habiliteringsersättning för personer med dagverksamhet enligt SoL införs från och med 1 juli 
2018 med 40 kronor för heldag och 27 kronor för halvdag. Detta finansieras inom ramen för 
sektor välfärds budgetreserv 2018. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att de kommande åren arbeta för att ersättningsnivåer inom 
habilitering kommer upp på jämförbara nivåer med kringliggande kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-26 

Tjänsteskrivelse Habiliteringsersättning 
Diarienummer 2018/298, löpnummer 1833/2018 
 
Sammanfattning 
Habiliteringsersättning ges idag till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt 
LSS. Beloppen som betalas ut i Ulricehamns kommun är i en jämförelse med andra 
kommuner relativt låg. Regeringen har nu gjort det möjligt att rekvirera statsbidrag för att 
införa eller höja habiliteringsersättning i kommunerna. Förvaltningen föreslår att beloppet 
för habiliteringsersättning till personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs. 
Förvaltningen föreslår också att habiliteringsersättning införs för personer som har 
dagverksamhet enligt SoL, och att detta belopp successivt ökas för att komma upp i samma 
nivå som habiliteringsersättningen till personer med daglig verksamhet enligt LSS. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs till 60 kronor 
för heldag och 40 kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2018 och 
finansieras genom rekvirering av riktade statsbidrag för 2018. 
 
Habiliteringsersättning för personer med dagverksamhet enligt SoL införs från och med 1 juli 
2018 med 40 kronor för heldag och 27 kronor för halvdag. Detta finansieras inom ramen för 
sektor välfärds budgetreserv 2018. 
 
 
Ärendet 
För personer som omfattas av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) finns 
daglig verksamhet som en insats för personer i yrkesverksam ålder som saknar 
förvärvsarbete och inte utbildar sig. Tidigare har dessa personer och insatser varit en del av 
Omsorgsverksamheten. Inom denna utgick en viss ersättning till personerna som deltog i 
verksamheten, så kallad habiliteringsersättning. Detta efter en särskild rekommendation från 
Landstingsförbundet. Syftet med habiliteringsersättningen var att aktivt stimulera den 
enskilde att delta i verksamheten. I proposition 1992/93:159 förordas att huvudmännen även 
efter att LSS införs betalar någon form av ersättning till den enskilde för medverkan i daglig 
verksamhet. 
 
Socialstyrelsen hänvisar till förarbetena när de på sin hemsida skriver att syftet med 
ersättningen är att stimulera den enskilde att delta i verksamheten. Förutom den symboliska 
likheten med lön finns det ytterligare skäl att betala ut ersättning. Personer i daglig 
verksamhet har som regel kostnader för sitt deltagande till exempel för resor och lunch. De 
har också framkommit i kartläggningar att habiliteringsersättning upplevs som betydelsefull 
och viktig för självkänslan hos den enskilde.  
 
Det finns inget lagkrav på att kommunerna ska betala ut habiliteringsersättning till personer 
som deltar i daglig verksamhet efter beslut om insats enligt LSS. Detta är något som 
kommunerna kan göra och det upplevs som positivt för den enskild. Det rekommenderas 
också att det görs enligt förarbetena till lagen. 
 
Något motsvarande habiliteringsersättning finns inte för de som har beslut om 
dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta får då konsekvenser för personer som 
deltar i samma verksamhet och utför samma uppgifter, men får olika ersättning. Personer 
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som har beslut enligt LSS får habiliteringsersättning medan personer som har beslut enligt 
SoL inte får det.  
 
I Ulricehamns kommun får personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
habiliteringsersättning med 36 kronor för heldag och 24 kronor för halvdag. I en jämförelse 
med andra kommuner som betalar ut habiliteringsersättning ligger Ulricehamns kommun 
relativt lågt. Ingen habiliteringsersättning betalas ut till personer som har dagverksamhet 
enligt SoL.  
 
Regeringen har nu gjort det möjligt för kommuner att rekvirera statsbidrag för att införa eller 
höja habiliteringsersättningen för personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS. 
Bidraget gäller för 2018 men förhoppningen är att det ska gälla till och med år 2020, det vill 
säga under tre år. Skulle det inte längre gå att rekvirera statsbidrag hamnar kostnaden på 
verksamheten.  
 
Förvaltningen föreslår att habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet 
enligt LSS höjs från dagens 36 kronor för heldag till 60 kronor för heldag, samt 40 kronor för 
en halvdag och att detta införs retroaktivt och börjar gälla från och med 1 januari 2018. Vi 
skulle då komma upp i liknande nivå som kommunerna i närområdet. Det skulle innebära att 
kostnaden för detta höjs från de 550 tkr som finns avsatta i budget för 2018 till 916 tkr 
kronor. Mellanskillnaden, 366 tkr kronor, finansieras genom att rekvirera medel från det 
riktade statsbidraget.  
 
För att likställighetsprincipen ska tas tillvara föreslår förvaltningen att 
habiliteringsersättning även införs för personer som har dagverksamhet enligt SoL. Det går 
inte att rekvirerar statsbidrag för detta, då de enbart gäller för beslut enligt LSS. 
Förvaltningen föreslår att habiliteringsersättning införs för personer med beslut om 
dagverksamhet enligt SoL med 40 kronor för heldag och 27 kronor för halvdag från och med 
1 juli 2018. Detta skulle innebära en ökad kostnad för kommunen på 166 tkr kronor för 2018. 
Detta kan finansieras inom sektor välfärds budgetreserv för 2018.  
 
Habiliteringsersättningsbeloppen för personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL bör 
därefter successivt öka för att komma upp till samma nivå som dagersättningsbeloppet för 
personer som har daglig verksamhet enligt LSS. Detta bör därför tas med i budgetarbetet för 
2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
 Sektor välfärd 
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Årsrapport lex Maria och lex Sarah 2017 
Dnr 2018/299 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har i en rapport sammanställt information kring de rapporter, utredningar och 
anmälningar till IVO som har gjorts enligt lex Maria och lex Sarah under 2017. Under året 
gjordes en anmälan enligt lex Maria och 6 anmälningar enligt lex Sarah.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-05-03 från socialchef 
2 Rapport lex Maria och lex Sarah 2017 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-03 

Tjänsteskrivelse Årsrapport lex Maria och lex Sarah 
2017 
Diarienummer 2018/299, löpnummer 1914/2018 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har i en rapport sammanställt information kring de rapporter, utredningar och 
anmälningar till IVO som har gjorts enligt lex Maria och lex Sarah under 2017. Under året 
gjordes en anmälan enligt lex Maria och 6 anmälningar enligt lex Sarah.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.  
 
 
Ärendet 
Förvaltningen har i en rapport sammanställt information kring de rapporter, utredningar och 
anmälningar till IVO som har gjorts enligt lex Maria och lex Sarah under 2017. Under året 
gjordes en (1) anmälan enligt lex Maria och 6 anmälningar enligt lex Sarah.  
 
Anmälan enligt lex Maria gällde händelser efter ett fall hos en patient där brister i 
uppföljningen och bedömningar bedömdes kunnat medföra en allvarlig vårdskada för 
patienten. 
 
6 anmälningar till IVO enligt lex Sarah har gjorts. 3 anmälningar rörde verksamhetsområde 
äldreomsorg och bestod i bristande rutin för hantering av narkotiska preparat, ekonomiska 
missförhållanden och brister i bemötande. 2 anmälningar rörde verksamhetsområde 
funktionsnedsättning och bestod i bristande hantering av utskrivning från slutenvården till 
kommunen och ekonomiska missförhållanden. 1 anmälan rörde verksamhetsområde 
beställning och kvalitet och gällde hemtagningsprocess av en brukare som varit externt 
placerad.  
 
Eftersom det endast finns en anmälan om lex Maria går det inte att dra några generella 
slutsatser om händelser som medfört, eller hade kunnat medföra, allvarlig vårdskada.  
 
Av de anmälningar som gjorts enligt lex Sarah framkommer vid en helhetsbedömning att 
missförhållanden bottnar antingen i 
 

 Bristande kunskap om, och/eller följsamhet till regelverk och rutiner eller till och med 
avsaknaden av rutiner, eller 

 Bristande samverkan och/eller kommunikation intern och externt.  
 
Beslutsunderlag 

1 Rapport lex Maria och lex Sarah 2017 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef  
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef  Utredare 



 Sektor välfärd 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport
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1 Bakgrund 
I Patientsäkerhetsberättelsen 2017 framkommer att Ulricehamns kommun under året hade 
3 195 inrapporterade avvikelser. Om avvikelsen bedöms som risk för vårdskada eller kunnat 
medföra risk för vårdskada ska detta rapporteras till vårdgivaren enligt lex Maria. En 
utredning ska då göras och om ska anmälas till IVO1 om vårdskadan bedöms vara allvarlig, 
eller händelsen kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Om avvikelsen bedöms vara ett 
missförhållande, eller en allvarlig risk för ett missförhållande, enligt lex Sarah ska avvikelsen 
rapporteras som en sådan och en utredning ska göras. Bedöms missförhållandet, eller risken 
för missförhållande, vara allvarlig ska det anmälas till IVO.  

För både lex Maria och lex Sarah finns en processbeskrivning om hur ett sådant ärende ska 
hanteras inom verksamheterna.  

2 Lex Maria 
Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659) ska hälso- och 
sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra vårdskador till vårdgivaren. Vårdgivaren har en skyldighet att utreda 
händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Syftet 
med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka 
faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål 
att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana 
händelser om de inte helt går att förhindra. Om vårdskadan är allvarlig ska vårdgivaren 
anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.  

Med händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada kan till exempel 
avses en eller flera vidtagna åtgärder, underlåtenhet att vidta en eller flera åtgärder, brister i 
samspelet mellan människa, teknik och organisation, brister som kan relateras till latenta 
tillstånd i verksamheten eller tillfälliga omständigheter som sammanfaller och påverkar 
patientsäkerheten negativt.  

2.1 Anmälningar 2017 
I Patientsäkerhetsberättelsen 2017 framkommer att allvarliga händelser granskas och 
bedöms vad gäller eventuell anmälan om vårdskada enligt lex Maria. Det framgår också att 
en utredning enligt lex Maria har genomförts i ett fåtal ärenden under året.  

Enligt uppgifter i diariet har en (1) anmälan enligt lex Maria gjorts till IVO under 2017. 
Anmälan avsåg en händelse som kunnat medföra allvarlig vårdskada och gällde en händelse 
med ett fall där brister i uppföljningen och de bedömningar som gjordes ledde till 
konsekvenser som hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada för patienten. Händelsen 

 
1 Inspektionen för vård och omsorg 
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inträffade på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Åtgärder vidtogs både direkt och 
planerades in för att förhindra att något liknande uppstår igen. Patient/närstående har 
underrättats om händelsen och anmälan och har getts tillfälle att beskriva händelsen.  

IVO begärde in kompletteringar på den gjorda och anmälan och efter detta beslutade de att 
avsluta ärendet utan vidare åtgärder.  

2.2 Slutsats 
Då det bara finns en lex Maria-anmälan gjord går det inte att dra några generella slutsatser 
kring vårdskada eller risk för vårdskada på verksamhetsnivå. Eftersom det inte går att få 
fram konkreta underlag på de händelser som har utretts som lex Maria där anmälan inte har 
gjorts, går det heller inte att dra några slutsatser utifrån dessa.  

3 Lex Sarah  
Bestämmelserna om lex Sarah finns i 14 kap. 2-7 §§ och 7 kap 6 § socialtjänstlagen (SoL), i 24 
b – 24 g §§ och 23 e § LSS samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 
2011:5) om lex Sarah. Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som ska 
bedrivas av verksamheter inom socialtjänsten och enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Syftet är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten 
och förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.  

Med missförhållanden avses såväl utförda handlingar som handlingar som någon av 
försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär eller har inneburit 
ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller 
psykiska hälsa.  

Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamheter enligt LSS omfattas av 
rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. En rapport enligt lex Sarah ska göras omgående 
och när en sådan rapport har tagits emot ska missförhållandet eller den påtagliga risken för 
ett missförhållande utredas, dokumenteras och avhjälpas eller undanröjas utan dröjsmål. 
Utredningen av en lex Sarah-rapport syftar till att klarlägga vad som har hänt, varför det har 
hänt och vad som kan göras för att förhindra att något liknande händer igen. Syftet är att 
identifiera bakomliggande orsaker till missförhållandet på systemnivå.  

Utredningen ska avslutas bland annat med ett beslut eller ett ställningstagande. Om 
utredningen avslutas med ett konstaterande att det rör sig om ett allvarligt missförhållande 
eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska en anmälan snarast göras till IVO. 

3.1 Allmänt lex Sarah 
För lex Sarah finns det en processbeskrivning samt en rutin för hur dessa ärenden ska 
hanteras inom kommunen. Dock överensstämmer inte alltid processbeskrivningen och 
rutinen med varandra, och inte heller med Socialstyrelsens handbok för tillämpningen av 
bestämmelserna om lex Sarah. Detta får konsekvenser för det resultat som kan presenteras i 
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rapporten då den bara (förutom i två fall) kan hänvisa till de anmälningar som gjorts enligt 
lex Sarah till IVO under 2017. Detta bedöms vara en brist då det skulle vara av intresse att 
även kunna se och analysera de rapporter och utredningar som gjorts som inte resulterade i 
en anmälan. Detta är dock inte möjligt.  

3.2 Rapporter 
Det går inte att på ett enhetligt och tydligt sätt få fram information kring hur många 
rapporter enligt lex Sarah som har gjorts under 2017. En rapport har lämnats in direkt till 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Rapporten har gjorts på en blankett som inte 
längre är aktuell i kommunen. Rapporten gäller att en verksamhet inom IFO glömt att under 
en vecka kontrollera inkommen post i ett särskilt postfack. Missförhållandet bedömdes inte 
ha fått några konsekvenser för brukare och någon ytterligare utredning gjordes inte. Åtgärder 
som planerades är mer frekvent genomgång av rutiner. 

I diariet finns en (1) rapport/utredning enligt lex Sarah som sedan inte bedömdes vara 
aktuell för att anmäla till IVO. Ärendet gällde ekonomiska missförhållanden inom 
äldreomsorgen, och rör en anhörig som upptäckte att det saknas pengar i en brukares 
plånbok. Brukaren bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden. Händelsen ledde 
till en polisanmälan och att rutinen kring hantering av kontanter förtydligades.  

3.3 Anmälningar 
6 anmälningar enligt lex Sarah gjordes under 2017:  

Verksamhetsområde Antal 

Äldreomsorg 3 

Funktionsnedsättning 2 

Beställning och kvalitet 1 

Individ-och familjeomsorg 0 

Totalt 6 

 

3.3.1 Verksamhetsområde äldreomsorg 
Inom verksamhetsområde äldreomsorgen var de anmälda missförhållandena relaterade till: 

 Bristande rutin för hantering av narkotiska preparat 
 Ekonomiska missförhållanden 
 Brister i bemötande 

 
Bristande rutin för hantering av narkotiska preparat 
På ett av kommunens vård- och omsorgsboenden upptäcks att morfintabletter fattas i 
medicinskåp hos två av de boende. Detta ledde till en genomgång av rutinen för hantering av 
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medicinska preparat och att verksamheten ska köpa in nyckelfria medicinskåp där man 
behöver en personlig tag/annan inloggning för att kunna öppna skåpet. Rutiner upprättades 
också för avräkning av narkotiska preparat. Anhöriga till vårdtagarna har informerats om 
händelsen. Anmälan till IVO avsåg ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah. 
 
IVO beslutade att avsluta ärendet, men kommer att följa upp ärendet i en tillsyn 2018. 
 
Ekonomiska missförhållanden 
Efter att en vårdtagare avlidit och personalen på vård- och omsorgsboendet ska städa ur 
lägenheten upptäcks att det fattas pengar som vårdtagaren hade, och som förvarades i det 
låsta medicinskåp som bara personal har nyckel till. Upptäckten ledde till en genomgång, och 
förtydligande, av rutiner kring hantering av boendes egna pengar, att personal inte ansvarar 
för värdesaker och att de inte ska låsas in i medicinskåpet som bara personal har tillgång till. 
Anhöriga har informerats om händelsen och om att en anmälan till IVO har gjorts. Anmälan 
till IVO avsåg ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.  
 
IVO har ännu inte beslutat i ärendet.  
 
Brister i bemötande 
Anmälan gäller bemötandeproblematik av en personal gentemot vårdtagare som bor på ett av 
kommunens vård- och omsorgsboende. Ärendet har resulterat i en skriftlig tillrättavisning av 
en personal. Det planerades också för handledning av arbetsgruppen för att systematiskt 
arbeta med värdegrunden. Enhetschef har haft samtal med både individer och hela gruppen. 
Berörda enskilda har underrättats som att anmälan har gjorts till IVO. Anmälan till IVO 
avsåg ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.  
 
IVO beslutade att avsluta ärende och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.   
 

3.3.2 Verksamhetsområde funktionsnedsättning 
 

Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning var de anmälda missförhållandena 
relaterade till: 

 Bristande hanteringen av utskrivning från slutenvården till kommunen  
 Ekonomiska missförhållanden.  

 
Bristande hantering av utskrivning från slutenvården till kommunen 
Ärendet påbörjades delvis på grund av en synpunkt som inkom till kommunen via 
kommunens synpunktssystem. Vid utskrivning och hemgång från slutenvård uppstod 
allvarliga brister i vården. Detta gav upphov till att brukare blev försämrad i sitt tillstånd och 
riskerade att allvarligt komma till skada. Åtgärder som vidtogs var att en ny vårdplanering 
hölls där även anhöriga var med. Personen anslöts till hemsjukvården. En rutin om hur 
personal ska agera om brukare inte öppnar har tagits fram. En avvikelse i vårdsamverkan har 
skrivits och en utredning enligt lex Maria har gjorts. Denna ledde dock inte till en anmälan 
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till IVO. Berörda enskilda har underrättats om att en anmälan har gjorts till IVO. Anmälan 
till IVO avsåg ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.  
 
IVO beslutade att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. 
 
Ekonomiska missförhållanden 
Ett kvitto har hittats hos vårdtagaren där personlig assistent har handlat för vårdtagarens 
pengar. Personalen stängdes av och en polisanmälan gjordes. Verksamheten har reviderat 
rutinen gällande hantering av kvitton och vårdtagares privata medel, man har även gått 
igenom den i personalgruppen. Berörda enskilda har underrättats om att en anmälan har 
gjorts till IVO. Anmälan till IVO avsåg en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande enligt 
lex Sarah.  
 
IVO beslutade att avsluta ärende och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.  
 

3.3.3 Verksamhetsområde beställning och kvalitet 
 
Beställning och kvalitets anmälan till IVO enligt lex Sarah gällde: 

  Hemtagningsprocessen av en brukare som varit externt placerad.  
 
Hemtagningsprocessen av en brukare som varit externa placerad 
Ärendet berör egentligen både verksamhetsområde beställning och kvalitet och 
funktionsnedsättning, men har sorterats in under beställning och kvalitet då det var den 
verksamhetschef som beslutade om att göra anmälan till IVO. Ärendet gäller en person som 
har en dom om rättspsykiatrisk tvångsvård och som bodde på ett gruppboende i en annan 
kommun. Planen var att personen skulle fortsätta den öppna rättspsykiatriska tvångsvården 
men kunna flytta tillbaka till Ulricehamns kommun. På grund av brister i kommunikation 
och samverkan, både internt (mellan beställning och kvalitet och funktionsnedsättning) och 
externt (mellan kommunen och vården) blev resultatet att personen, istället för att flytta till 
Ulricehamn, blev återförd till slutenvård. Berörda har informerats om att en anmälan enligt 
lex Sarah gjorts till IVO. Anmälan avsåg ett allvarligt missförhållande enligt lex Sarah.  
 
IVO beslutade att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.  
 

3.4 Slutsatser 
Det går inte att få fram något säkert underlag på hur många rapporter enligt lex Sarah som 
har gjorts under 2017, eller hur många utredningar enligt lex Sarah som har gjorts som inte 
ledde till en anmälan till IVO. Det går således inte att få fram underlag på hur många 
rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden som 
gjordes, och vad dessa bestod i. Således heller inte hur bedömningen att det inte var aktuellt 
att anmäla till IVO gjordes. 
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Av de 6 anmälningar som gjorts avsåg 5 allvarliga missförhållanden och 1 avsåg en påtaglig 
risk för allvarligt missförhållande.  

Av de 6 anmälningar som gjordes begärde IVO kompletteringar i 5 av dem då utredning 
antingen saknades (1 ärende) eller inte var kompletta (4 ärenden).   

Inom verksamhetsområde äldreomsorg har de missförhållanden som anmälts till IVO enligt 
lex Sarah alla inträffat på något av kommunens vård- och omsorgsboenden. Det finns inga 
anmälningar av händelser som har inträffat i ordinärt boende.  
 
Inom verksamhetsområde funktionsnedsättning har alla missförhållanden som anmälts 
enligt lex Sarah alla inträffat i ordinärt boende.  
 
Av de anmälningar som har gjorts kan man se att 2 av 6 rör ekonomiska missförhållanden 
där pengar misstänks ha försvunnit från brukare. Ytterligare en sådan rapport utreddes men 
resulterade inte i en anmälan till IVO. 

Det som tydligast framkommer vid en helhetsbedömning av de anmälningar enligt lex Sarah 
som har gjorts är att missförhållandena bottnar i antigen: 

 Bristande kunskap om, och/eller följsamhet till regelverk och rutiner eller till och med 
avsaknaden av rutiner 

 Bristande samverkan och/eller kommunikation internt och externt. 

3.5 Brister i den interna hanteringen av lex Sarah 
Utöver de missförhållanden i verksamheten som har identifierats i de ärenden som har 
anmälts till IVO enligt lex Sarah har denna sammanställning också visat på vissa brister i den 
interna hanteringen av lex Sarah. Det finns vissa aspekter som bör kunna förbättras för att på 
sikt kunna använda lex Sarah mer i arbetet med att förbättra och utveckla verksamheten. 
Bland annat bör de rapporteringar och utredningar som görs synliggöras även om de inte 
leder till en anmälan till IVO. Det skulle även kunna resultera i mer kompletta utredningar 
och mindre begäran om kompletteringar från IVO. För att lyckas med detta behövs det 
processbeskrivningar och rutiner som stämmer överens med varandra och med 
Socialstyrelsens handbok, samt att dessa implementeras och arbetas efter i verksamheterna. 
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Mobilt spädbarnsteam 
Dnr 2018/207 
 
 
Sammanfattning 
Inom sektor lärande fokuseras arbetet på en ökad måluppfyllelse i grundskolan. I detta 
arbete är ett mobilt spädbarnsteam ett led i arbetet med tidiga insatser. 

Det mobila spädbarnteamet kommer att ha sitt arbete förlagt i Familjecentralens lokaler 
under två dagar per vecka.  

Verksamheten beräknas kosta sektor lärande 200 tkr per år och finansieras inledningsvis 
inom ramen för befintlig budget. Av den totala kostnaden fördelas 30 procent på 
Ulricehamns kommun och resterande del på Västra Götalandsregionen. 

Syftet med verksamheten är att, under ett barns första levnadsår, stödja och hjälpa mödrar 
som har ett uttalat behov av stöd i sin föräldraroll. Det innebär bland annat att medverka till 
att en trygg anknytning barn/föräldrar, att förmedla kunskap om små barns utveckling och 
behov, samt att stärka hälsosamma levnadsvanor. Åtgärderna ges företrädesvis i form av 
gruppaktiviteter. 

Sektor lärande föreslår att Ulricehamns kommun och Västra Götalandsregionen genom 
Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsnämnd upprättar en tvåårig överenskommelse om ett 
mobilt spädbarnsteam. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2018-04-04 från barn- och utbildningschef 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Ulricehamns kommun och Västra Götalandsregionen genom Södra Älvsborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd tecknar en tvåårig överenskommelse om ett mobilt spädbarnsteam. 

 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-04 

Tjänsteskrivelse Mobilt spädbarnsteam 
Diarienummer 2018/207, löpnummer 1445/2018 
 
Sammanfattning 
Inom sektor lärande fokuseras arbetet på en ökad måluppfyllelse i grundskolan. I detta 
arbete är ett mobilt spädbarnsteam ett led i arbetet med tidiga insatser. 

Det mobila spädbarnteamet kommer att ha sitt arbete förlagt i Familjecentralens lokaler 
under två dagar per vecka.  

Verksamheten beräknas kosta sektor lärande 200 tkr per år och finansieras inledningsvis 
inom ramen för befintlig budget. Av den totala kostnaden fördelas 30 procent på 
Ulricehamns kommun och resterande del på Västra Götalandsregionen. 

Syftet med verksamheten är att, under ett barns första levnadsår, stödja och hjälpa mödrar 
som har ett uttalat behov av stöd i sin föräldraroll. Det innebär bland annat att medverka till 
att en trygg anknytning barn/föräldrar, att förmedla kunskap om små barns utveckling och 
behov, samt att stärka hälsosamma levnadsvanor. Åtgärderna ges företrädesvis i form av 
gruppaktiviteter. 

Sektor lärande föreslår att Ulricehamns kommun och Västra Götalandsregionen genom 
Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsnämnd upprättar en tvåårig överenskommelse om ett 
mobilt spädbarnsteam. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ulricehamns kommun och Västra Götalandsregionen genom Södra Älvsborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd tecknar en tvåårig överenskommelse om ett mobilt spädbarnsteam. 

 
 
Ärendet 
Inom sektor lärande fokuseras arbetet på en ökad måluppfyllelse i grundskolan. I detta 
arbete är ett mobilt spädbarnsteam ett led i arbetet med tidiga insatser. 

Det mobila spädbarnteamet kommer att ha sitt arbete förlagt i Familjecentralens lokaler 
under två dagar per vecka. Personalen som ingår i teamet är samtliga anställda inom Västra 
Götalandsregionen, vilket skapar en naturlig samverkan med de verksamheter som idag finns 
vid Familjecentralen. 

Verksamheten beräknas kosta sektor lärande 200 tkr per år och finansieras inledningsvis 
inom ramen för befintlig budget. Av den totala kostnaden fördelas 30 procent på 
Ulricehamns kommun och resterande del på Västra Götalandsregionen. 

Syftet med verksamheten är att, under ett barns första levnadsår, stödja och hjälpa mödrar 
som har ett uttalat behov av stöd i sin föräldraroll. Det innebär bland annat att medverka till 
att en trygg anknytning barn/föräldrar, att förmedla kunskap om små barns utveckling och 
behov, samt att stärka hälsosamma levnadsvanor. Åtgärderna ges företrädesvis i form av 
gruppaktiviteter. 

Detta stödbehov identifieras oftast redan under graviditeten. Planeringen för moderns 
deltagande i spädbarnsgruppen sker som regel efter beslut vid ett så kallat Råd och stödmöte, 
ROS-möte, inom barnhälsovården, alternativt inom mödravården. 
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Mammor med ett aktivt missbruk, psykostillstånd eller som inte kan delta i gruppaktiviteter 
deltar inte i detta arbete. 

Spädbarnsverksamheten som ingår i vårdkedjan mödravård, barnhälsovård och 
familjecentraler ska utgå från Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Ulricehamns 
kommun som är samarbetspartner. 

Sektor lärande föreslår att Ulricehamns kommun och Västra Götalandsregionen genom 
Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsnämnd upprättar en tvåårig överenskommelse om ett 
mobilt spädbarnsteam. 

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
Beslut lämnas till 
Barn- och utbildningschef 
Socialchef 
Verksamhetschef förskola 
Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen   
 
 
 
 
 

Gülsen Özdenkos Magnus Andersson 
Barn- och utbildningschef Socialchef 
 
 
 
Malin Molid Svenningsson 
Verksamhetschef förskola 

 
 
 
Kristina Rosenberg 
Verksamhetschef individ- och 
familjeomsorgen 

 

 

Gunnar Scorénius 
Utredare 
Sektor lärande 
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Svar på medborgarförslag om discgolfbana i 
Ulricehamn 
Dnr 2017/396 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sven Gardell att kommunen anlägger 
en 18-håls discgolfbana i Stadsparken. Sven skriver vidare att stora ytor idag står oanvända i 
parken och att många människor känner sig otrygga i där. En discgolfbana med placering i 
stadsparken skulle göra att fler människor rör sig i området. Sven lyfter även fram att det är 
en idrott som bjuder in till spontanidrott, och den lämpar sig väl för skolungdom.   
 
Att anlägga en discgolfbana med 18 hål bedöms innebära en investeringsutgift om cirka 235 
tkr och där till årligt underhåll och skötsel till en kostnad av 50 tkr. 
 
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget är intressant ur många olika perspektiv och 
föreslår att frågan tas med till budgetarbetet inför 2019. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-09-29 från servicechef 
2 Medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning genom att förvaltningen tar med frågan till 
budgetarbetet inför 2019. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-05-17 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om 
discgolfbana i Ulricehamn 
Diarienummer 2017/396, löpnummer 3812/2017 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sven Gardell att kommunen anlägger 
en 18-håls discgolfbana i Stadsparken. Sven skriver vidare att stora ytor idag står oanvända i 
parken och att många människor känner sig otrygga i där. En discgolfbana med placering i 
stadsparken skulle göra att fler människor rör sig i området. Sven lyfter även fram att det är 
en idrott som bjuder in till spontanidrott, och den lämpar sig väl för skolungdom.   
 
Att anlägga en discgolfbana med 18 hål bedöms innebära en investeringsutgift om cirka 235 
tkr och där till årligt underhåll och skötsel till en kostnad av 50 tkr. 
 
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget är intressant ur många olika perspektiv och 
föreslår att frågan tas med till budgetarbetet inför 2019. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget anses vara under utredning genom att förvaltningen tar med frågan till 
budgetarbetet inför 2019. 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sven Gardell att kommunen anlägger 
en 18-håls discgolfbana i Stadsparken. Sven skriver vidare att stora ytor idag står oanvända i 
parken och att många människor känner sig otrygga i där. En discgolfbana med placering i 
stadsparken skulle göra att fler människor rör sig i området. Sven lyfter även fram att det är 
en idrott som bjuder in till spontanidrott, och den lämpar sig väl för skolungdom.   
 
Verksamhet kultur och fritid har träffat Sven Gardell och på plats i Stadsparken sett över 
möjlig placering av banor. Åtgärder för att anlägga en discgolfbana bedöms innebära en 
investeringsutgift om cirka 235 tkr och ett årligt underhåll och skötsel till en kostnad om 
50 tkr.  
 
Kalkyl 
Markarbete Tee utkastplatser  110 tkr 
Material Korgar mm   95 tkr 
Skyltar informationstavlor   30 tkr  
   235 tkr 
 
Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget är intressant ur många olika perspektiv. En 
discgolfbana skulle kunna locka fler besökare till Stadsparken och skapa trygghet då fler 
människor skulle röra sig i området. En discgolfbana skulle också öka möjligheterna till 
motion och rekreation. Det finns idag ingen discgolfbana i kommunen.   
Då det inte finns några medel avsatta i budget under innevarande år föreslår förvaltningen 
att frågan tas med till budgetarbetet inför 2019. 
 
Beslutsunderlag 
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1 Medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn 
 
 
Beslut lämnas till 
Sven Gardell 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid  
 
 
Isabelle Wikström   Lena Molander 
Servicechef    Fritidskonsulent 
    Verksamhet kultur och fritid 
Lena Moritz    Sektor Service 
Verksamhet kultur och fritid 
Sektor service 
 
 



Medborgarförslag för en discgolfbana i Ulricehamn. 

 

Sedan några år spelar jag discgolf som är en av Sveriges mest expansiva sporter.  En enkel och rolig 
motions till proffssport som kostar ungefär 300 kr för en spelare att komma igång med. Tyvärr 
tvingas man åka till Borås för att spela där det finns flera banor på Ymer, Ramnaparken och 
Fjärdingsparken. 

Mitt förslag till kommunen är att ni bygger en 18-hålsbana i stadsparken. Stora ytor är oanvända och 
miljön passar utmärkt till en varierad bana. Stadsparken är ofta tom på folk och upplevs som en 
otrygg plats. En 18-hålsbana skulle kunna göra så att människor rör sig i hela parken. På en 18-
hålsbana kan uppemot 100 personer vara igång på samtidigt. 

Discgolf är också en enkel spontanidrott och lägger man den i Stadsparken kan skolorna lätt använda 
den. 

På Discgolfpark.net kan man köpa hela grejen med korgar, utkast, banmarkering och design av 
banan. 

En annan väg är att köpa 18 korgar på discsport.se för 77000kr. Låta undertecknad kontakta några av 
Sveriges bästa spelare för design och sen kan kommunen bygga den. 

Jag skulle gissa att det går att komma till ner till drygt 100000 i totalkostnad för material. 

Underhåll och utveckling av banan skulle kunna ordnas genom att bilda en discgolfförening i 
Ulricehamn. 

Vill ni att jag kommer och berättar på nästa fullmäktige går det bra. 

17-maj 2017 

Sven Gardell, Tingsholmsgatan 4, Ulricehamn.



Sammanträdesprotokoll 
Ordförandeberedningen 
2018-05-28 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§  
 

Svar på medborgarförslag om större scen i 
Stureparken 
Dnr 2017/466 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Svensson att Stureparkens 
scen görs större och att regnskydd ordnas.  
 
2017 fick förvaltningen ett budgetuppdrag om att utreda hur kulturen kan utvecklas ihop 
med andra aktörer. Under utredningen har förvaltningen sett att det finns behov av att 
utveckla bland annat arenor och mötesplatser för evenemang och arrangemang. Det innebär 
dels lokaler och platser, men även scener. Utredningen pågår fortfarande och beräknas vara 
klar under 2018. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2017-04-27 från servicechef 
2 Medborgarförslag om större scen i Stureparken 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning i budgetuppdrag 2017 om hur kulturen kan 
utvecklas med andra aktörer. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-27 

Tjänsteskrivelse svar på medborgarförslag om större 
scen i Stureparken 
Diarienummer 2017/466, löpnummer 4237/2017 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Svensson att Stureparkens 
scen görs större och att regnskydd ordnas.  
 
2017 fick förvaltningen ett budgetuppdrag om att utreda hur kulturen kan utvecklas ihop 
med andra aktörer. Under utredningen har förvaltningen sett att det finns behov av att 
utveckla bland annat arenor och mötesplatser för evenemang och arrangemang. Det innebär 
dels lokaler och platser, men även scener. Utredningen pågår fortfarande och beräknas vara 
klar under 2018. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till budgetuppdraget 2017 
om att utreda hur kulturen kan utvecklas ihop med andra aktörer. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige skriver Per-Arne Svensson att Stureparkens 
scen är för liten och att den saknar regnskydd.  
 
I centrala delar av Ulricehamn pågår en förändring av stadsrummet. Ett nytt stadsbibliotek 
och utveckling av fastigheterna runt Grodparken kommer ge nya mötesplatser i staden. En 
fast scen kräver underhåll och drift, särskilt då en utescen. Förvaltningen ser istället att 
flexibla och mobila lösningar är mer tilltalande då en sådan kan användas på fler platser i 
kommunen. Det finns idag bra mobila scener som bjuder goda lösningar för mindre 
arrangemang.  
 
2017 fick förvaltningen ett budgetuppdrag om att utreda hur kulturen kan utvecklas ihop 
med andra aktörer. Under utredningen har förvaltningen sett att det finns behov av att 
utveckla bland annat arenor och mötesplatser för evenemang och arrangemang. Det innebär 
dels lokaler och platser, men även scener. Utredningen pågår fortfarande och beräknas vara 
klar under 2018. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om större scen i Stureparken 
 
Beslut lämnas till 
Per-Arne Svensson 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid 
 

Isabelle Wikström Lena Moritz 
Servicechef Verksamhetschef kultur och fritid 
 Kultur och fritid 
 Sektor service 
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Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 13.06.2017 13:35:07
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej.
Som medborgare i Ulricehamn skäms jag för den mycket lilla scen som finns i
Stureparken.
Vi äldre Ulricehamnare går gärna till parken för att lyssna på begivenheter men det
är en för liten scen och regnskydd för artister och även för Politiker om dom vågar
sej ut.

Förnamn: Per arne
Efternamn: Svensson
E-post: pa.inpot@gmail.com
Adress: Stenåsgatan 2 SE 52335 Ulricehamn
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§  
 

Svar på medborgarförslag - Få ordning på museet i 
staden 
Dnr 2017/564 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rein Kotkas att få ordning på muséet 
i staden genom att samla ihop alla saker till en lättillgänglig och intressant plats i staden.  
Kommunens museisamling finns idag i en inhyrd lokal i Röshult. Hyresvärden har sagt upp 
hyreskontraktet och förvaltningen söker nu efter nya lokaler. Utgångspunkten är att dessa 
nya lokaler ska vara tillgängliga för besökare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-01 från servicechef 
2 Medborgarförslag - Få ordning på museet i staden 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att förvaltningen söker 
efter nya lokaler för museisamlingen. Utgångspunkten är att dessa nya lokaler ska vara 
tillgängliga för besökare. 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

20180301 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag - Få 
ordning på museet i staden 
Diarienummer 2017/564, löpnummer 822/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rein Kotkas att få ordning på muséet 
i staden genom att samla ihop alla saker till en lättillgänglig och intressant plats i staden.  
Kommunens museisamling finns idag i en inhyrd lokal i Röshult. Hyresvärden har sagt upp 
hyreskontraktet och förvaltningen söker nu efter nya lokaler. Utgångspunkten är att dessa 
nya lokaler ska vara tillgängliga för besökare. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att förvaltningen söker 
efter nya lokaler för museisamlingen. Utgångspunkten är att dessa nya lokaler ska vara 
tillgängliga för besökare. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rein Kotkas att få ordning på muséet 
i staden genom att samla ihop alla saker till en lättillgänglig och intressant plats i staden.  
 
Kommunens museisamling finns idag i en inhyrd lokal i Röshult, som tyvärr inte är 
tillgänglig för allmänheten. Hyresvärden har sagt upp hyreskontraktet. Förvaltningen arbetar 
därför med att hitta nya lokaler till förvaring av kommunens museisamling. Utgångspunkten 
är att dessa nya lokaler ska vara tillgängliga för besökare. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag - Få ordning på museet i staden 
 
Beslut lämnas till 
Rein Kotkas 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 
 

Isabelle Wikström Lisa Mårtensson 
Servicechef Kultursekreterare 
 Kultur och fritid  
 Sektor service 
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor service  

 



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 14.07.2017 09:40:05
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Förslag 4: Få ordning på museet i staden. Samla ihop alla saker till en intressant
plats i staden. Lätt tillgänglig så att
besökare utan krångel kan ta sig dit och titta på kommunens sevärdheter och ta
del av olika utställningar. Den tänkta glasverandan nere vid sjön passar väl jättebra
till detta.
Att en stad som Ulricehamn med en massa historiska värden inte har ett bättre
museum än en lada i Röshult och att man skickar historiska saker till ett museum
på annan ort. Det är rent ut sagt bedrövligt.

Förnamn: Rein
Efternamn: Kotkas
E-post: rein.kotkas@hotmail.se
Adress: Bokvägen 4, 5233 Ulricehamn
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§  
 

Svar på medborgarförslag om att sänka åldern för 
seniorkort 
Dnr 2017/566 
 
 
Sammanfattning 
Rein Kotkas har inkommit med ett medborgarförslag om att sänka åldern för seniorkort till 
65 år.  
 
Kommunen erbjuder idag de som fyllt 75 år att åka kostnadsfritt med Västtrafiks 
kollektivtrafik i kommunen. Kostnaden för att införa gratis kollektivtrafik belastar 
kommunen, vilket medför att en utökad satsning kommer påverka kommunens driftbudget. 
Nyttan av att utöka möjligheten för att fler ska åka gratis kollektivtrafik bör således vägas 
mot andra behov som finns i kommunen. I budgetprocessen bedöms vilket utrymme som 
finns för olika satsningar och vilken nytta som olika satsningar medför. I budget 2018 har 
inte en utökad satsning bedömts prioriterad utifrån andra behov i kommunen och därför 
finns inte medel för att sänka åldern för seniorkort till 65 år.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-04-24 från samhällsbyggnadschef 
2 Medborgarförslag - Sänk åldern för seniorkortet 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning då förvaltningen får i uppdrag att ta med 
frågan till budgetarbetet inför 2019. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-04-24 

Tjänsteskrivelse Svar på medborgarförslag om att 
sänka åldern för seniorkort 
Diarienummer 2017/566, löpnummer 1798/2018 
 
Sammanfattning 
Rein Kotkas har inkommit med ett medborgarförslag om att sänka åldern för seniorkort till 
65 år.  
 
Kommunen erbjuder idag de som fyllt 75 år att åka kostnadsfritt med Västtrafiks 
kollektivtrafik i kommunen. Kostnaden för att införa gratis kollektivtrafik belastar 
kommunen, vilket medför att en utökad satsning kommer påverka kommunens driftbudget. 
Nyttan av att utöka möjligheten för att fler ska åka gratis kollektivtrafik bör således vägas 
mot andra behov som finns i kommunen. I budgetprocessen bedöms vilket utrymme som 
finns för olika satsningar och vilken nytta som olika satsningar medför. I budget 2018 har 
inte en utökad satsning bedömts prioriterad utifrån andra behov i kommunen och därför 
finns inte medel för att sänka åldern för seniorkort till 65 år.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det inte finns avsatta medel för att utöka 
den kostnadsfria kollektivtrafiken. 
 
 
Ärendet 
Rein Kotkas har inkommit med ett medborgarförslag om att sänka åldern för seniorkort till 
65 år.  
 
Kommunen erbjuder idag de som fyllt 75 år att åka kostnadsfritt med Västtrafiks 
kollektivtrafik under dygnets alla timmar i kommunen. Kostnaden för att införa gratis 
kollektivtrafik för vissa grupper i samhället belastar kommunen, vilket medför att en utökad 
satsning kommer påverka kommunens driftbudget. Nyttan av att utöka möjligheten för att 
fler ska åka gratis kollektivtrafik bör således vägas mot andra behov som finns i kommunen. I 
budgetprocessen bedöms vilket utrymme som finns för olika satsningar och vilken nytta som 
olika satsningar medför. I budget 2018 har inte en utökad satsning bedömts prioriterad 
utifrån andra behov i kommunen och därför finns inte medel avsatta för att sänka åldern för 
seniorkort till 65 år. Inför 2019 är nuvarande prognos att det saknas ett utrymme för 
satsningar i driftbudgeten vilket medför att kommunen behöver genomför besparingar i olika 
verksamheter för att kunna avsätta medel för satsningar.  
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag - Sänk åldern för seniorkortet 
 
Beslut lämnas till 
Rein Kotkas 
Samhällsbyggnadschef 
 
 

Sebastian Olofsson  
Samhällsbyggnadschef  
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Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 14.07.2017 10:21:37
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Sänk åldern för Seniorkortet på Västtrafik till 65 år!
Varför skall en så liten kommun som Ulricehamn ha högre krav på åldern än
vad Borås har?

Förnamn: Rein
Efternamn: Kotkas
E-post: rein.kotkas@hotmail.se
Adress: Bokvägen 4, 523 33 Ulricehamn
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§  
 

Svar på Medborgarförslag om hinderbanelopp på 
Lassalyckan 
Dnr 2017/625 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige skriver Jacob Ogeryd Linard att 
hinderbanelopp har blivit allt mer populärt och att fler och fler ägnar sig åt sådan typ av 
träning. Jacob Ogeryd Linard anser att det hade passat perfekt att ställa upp några hinder på 
Lassalyckan, till exempel runt elljusspåret. 
 
Inom verksamhet kultur och fritid pågår ett arbete med att utveckla Lassalyckan. Förslaget 
om en hinderbana kommer att tas med i det arbetet och behandlas tillsammans med andra 
åtgärder och förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2018-03-20 från servicechef 
2 Medborgarförslag om hinderbanelopp på Lassalyckan 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående 
utvecklingsarbetet gällande Lassalyckan. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-20 

Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om 
hinderbanelopp på Lassalyckan 
Diarienummer 2017/625, löpnummer 820/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige skriver Jacob Ogeryd Linard att 
hinderbanelopp har blivit allt mer populärt och att fler och fler ägnar sig åt sådan typ av 
träning. Jacob Ogeryd Linard anser att det hade passat perfekt att ställa upp några hinder på 
Lassalyckan, till exempel runt elljusspåret. 
Inom verksamhet kultur och fritid pågår ett arbete med att utveckla Lassalyckan. Förslaget 
om en hinderbana kommer att tas med i det arbetet och behandlas tillsammans med andra 
åtgärder och förslag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående 
utvecklingsarbetet gällande Lassalyckan. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige skriver Jacob Ogeryd Linard att 
hinderbanelopp har blivit allt mer populärt och att fler och fler ägnar sig åt sådan typ av 
träning. Jacob Ogeryd Linard anser att det hade passat perfekt att ställa upp några hinder på 
Lassalyckan, till exempel runt elljusspåret. 
 
Inom verksamhet kultur och fritid pågår ett arbete med att utveckla Lassalyckan till en 
mötesplats för rörelse och motion varje dag, året om. Detta oavsett om du är motionär eller 
idrottare på elitnivå, boende i kommunen eller besökare, gammal eller ung. Förslaget om en 
hinderbana kommer att tas med i det arbetet och behandlas tillsammans med andra åtgärder 
och förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om hinderbanelopp på Lassalyckan 
 
Beslut lämnas till 
Jacob Ogeryd Linard 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid    
 
 

Isabelle Wikström Lena Molander 
Servicechef Fritidskonsulent 
 Verksamhet kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor service  



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 30.08.2017 14:33:15
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
"hinderbanelopp" har blivit allt med populärt och fler och fler ägnar sig åt sån typ av
träning. Lassalyckan hade enligt mig passat perfekt för att ställa upp några hinder
på runt tex elljusspåret. Som sedan kan flyttas lätt under vintertid.
http://www.ut.se/sport/test-hur-jobbig-svar-och-kul-ar-fale-hinderbana/

Något liknande den i Limmared.

Tror att detta skulle få upp mer folk till Lassalyckan då många likt mig själv tycker
att det är tråkigt och enformigt att bara springa.
Hinder av trä, begagnade däck, rep osv håller även ner kostnaden.

Tack på förhand// Jacob
Förnamn: jacob
Efternamn: ogeryd linard
E-post: jacobogerydlinard@hotmail.com
Adress: hemrydsgatan 8c 52332 ulricehamn
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§  
 

Svar på Medborgarförslag om hinderbana på 
Lassalyckan 
Dnr 2017/685 
 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige skriver Linus Nilsson att hinderbanelopp har 
blivit allt mer populärt och att fler och fler ägnar sig åt sådan typ av träning. Linus Nilsson 
anser att det hade passat perfekt att ställa upp några hinder på Lassalyckan, till exempel runt 
elljusspåret. 
 
Inom verksamhet kultur och fritid pågår ett arbete med att utveckla Lassalyckan. Förslaget 
om en hinderbana kommer att tas med i det arbetet och behandlas tillsammans med andra 
åtgärder och förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om hinderbana på Lassalyckan 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående 
utvecklingsarbetet gällande Lassalyckan. 
 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2018-03-20 

Tjänsteskrivelse Svar på Medborgarförslag om 
hinderbana på Lassalyckan 
Diarienummer 2017/685, löpnummer 821/2018 
 
Sammanfattning 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige skriver Linus Nilsson att hinderbanelopp har 
blivit allt mer populärt och att fler och fler ägnar sig åt sådan typ av träning. Linus Nilsson 
anser att det hade passat perfekt att ställa upp några hinder på Lassalyckan, till exempel runt 
elljusspåret. 
Inom verksamhet kultur och fritid pågår ett arbete med att utveckla Lassalyckan. Förslaget 
om en hinderbana kommer att tas med i det arbetet och behandlas tillsammans med andra 
åtgärder och förslag. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående 
utvecklingsarbetet gällande Lassalyckan. 
 
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige skriver Linus Nilsson att hinderbanelopp har 
blivit allt mer populärt och att fler och fler ägnar sig åt sådan typ av träning. Linus Nilsson 
anser att det hade passat perfekt att ställa upp några hinder på Lassalyckan, till exempel runt 
elljusspåret. 
 
Inom verksamhet kultur och fritid pågår ett arbete med att utveckla Lassalyckan till en 
mötesplats för rörelse och motion varje dag, året om. Detta oavsett om du är motionär eller 
idrottare på elitnivå, boende i kommunen eller besökare, gammal eller ung. Förslaget om en 
hinderbana kommer att tas med i det arbetet och behandlas tillsammans med andra åtgärder 
och förslag. 
 
Beslutsunderlag 

1 Medborgarförslag om hinderbana på Lassalyckan 
 
Beslut lämnas till 
Linus Nilsson 
Servicechef 
Verksamhetschef kultur och fritid   
 

Isabelle Wikström Lena Molander 
Servicechef Fritidskonsulent 
 Kultur och fritid 
 Sektor service 
  
Lena Moritz  
Verksamhetschef kultur och fritid  
Sektor service  



Från: Ulricehamns kommun[no-reply@ulricehamn.se]
Skickat: 30.08.2017 15:45:06
Till: Ulricehamns Kommun[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Det har kommit in ett medborgarförslag via webbformuläret på www.ulricehamn.se.

Medborgarförslag

Skriv ditt
medborgarförslag:

Hej!
"hinderbanelopp" har blivit allt med populärt och fler och fler ägnar sig åt sån typ av
träning. Lassalyckan hade enligt mig passat perfekt för att ställa upp några hinder
på runt tex elljusspåret. Som sedan kan flyttas lätt under vintertid.
http://www.ut.se/sport/test-hur-jobbig-svar-och-kul-ar-fale-hinderbana/

Något liknande den i Limmared.

Tror att detta skulle få upp mer folk till Lassalyckan då många likt mig själv tycker
att det är tråkigt och enformigt att bara springa.
Hinder av trä, begagnade däck, rep osv håller även ner kostnaden.

Förnamn: Linus
Efternamn: Nilsson
E-post: linus_nilsson_98@hotmail.com
Adress: Kastanjegatan 7
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§  
 

Informationsärenden till kommunstyrelsen  
2018-06-04 
Dnr 2017/830 
 
 
Sammanfattning 

1. SKL:s sammanträdesplan för 2019 2018-04-20 Sveriges Kommuner och Landsting 
2. Protokoll från medlemssamråd 2018-03-22 Sjuhärads samordningsförbund 
3. Kontaktuppgifter Dataskyddsombud Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

2018/279 
4. Revidering av delegationsordning 2018-05-02 Samverkansnämnden miljö och bygg 

 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut  
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2018-05-09 

 

Tjänsteskrivelse Informationsärenden till 
kommunstyrelsen 2018-06-04 
2017/830, löpnummer 1775/2018 
 
Sammanfattning 

1. SKL:s sammanträdesplan för 2019 2018-04-20 Sveriges Kommuner och Landsting 
2. Protokoll från medlemssamråd 2018-03-22 Sjuhärads samordningsförbund 
3. Kontaktuppgifter Dataskyddsombud Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

2018/279 
4. Revidering av delegationsordning 2018-05-02 Samverkansnämnden miljö och bygg 

 
Förslag till beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petra Grönhaug 
Kommunsekreterare 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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